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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), 
tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

 sortowanie surowców wtórnych
  rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
  kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
  operator wózka widłowego

- Czy miasto może żyć 
bez plastiku? Wałbrzych jako 
pierwsze miasto w Polsce i jed-
no z pierwszych w Europie 1 
maja 2019 r. wprowadził całko-
wity zakaz używania jednora-
zowych, plastikowych opako-
wań oraz naczyń i sztućców w 
instytucjach miejskich, a także 
na imprezach przez miasto or-
ganizowanych. Zakaz obejmu-
je również używanie jednora-
zowego plastiku w działaniach 
realizowanych przez podmioty 
zewnętrze, a dotowanych z 
miejskiego budżetu – mówi 
Edward Szewczak, rzecznik 
prezydenta Wałbrzycha. - Spół-
ki Zamek Książ (trzeci co do 
wielkości zamek w Polsce od-
wiedzający ponad 530 tysięcy 
turystów rocznie) czy Aqua 
Zdrój (hotel, hala sportowa, 
baseny) dostosowały swoje 
wewnętrzne procedury, aby 
wielkie imprezy przez nie orga-
nizowane pozbawione były na-
czyń jednorazowych. Podczas 
Festiwalu Kwiatów i Sztuki (maj 
2019 r., prawie 50 tys. sprzeda-
nych biletów), jak i sierpniowe-
go półmaratonu (około 3 tys. 
uczestników) nie używano jed-
norazowego plastiku (kubków, 
talerzyków itp).

- Kolejnym elementem 
programu STOP-PLASTIK było 
wprowadzenie w grudniu 2019 

certy�katów dla lokalnych �rm. 
Przedsiębiorcy, którzy deklaru-
ją rezygnację z jednorazowego 
plastiku otrzymają certy�kat 
udziału w programie oraz spe-
cjalne naklejki, którymi ozna-
czają swoje siedziby. Certy�kat 
ten przyznawany jest przez 
prezydenta miasta zarówno 
lokalom gastronomicznym jak 
i dużym fabrykom. STOP-PLA-
STIK to nie tylko rygory i zakazy, 
ale również akcje edukacyjne. 
Inicjatywie towarzyszy logo, 
którym oznaczane są imprezy, 
na których nie ma plastiku. Na 
mieście pojawiały się także pla-
katy oraz bilboardy zachęca-
jące mieszkańców do zmiany 
przyzwyczajeń, a z początkiem 
nowego roku szkolnego wszy-
scy wałbrzyscy pierwszoklasiści 
otrzymali od miasta ekologicz-
ne bidony na napoje.

Strefy wolne od 
jednorazowego plastiku

Teraz władze miasta wyko-
nują kolejny krok, aby ograni-
czyć używanie jednorazowego 
plastiku w Wałbrzychu.

- Radni Rady Miejskiej 
Wałbrzycha, ponownie jako 
pierwsi w Polsce, 30 grud-
nia zagłosują nad uchwałą, 
która na terenie wszystkich 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych 

Uchwalą kary 
za posiadanie plastiku?

Rada Miejska Wałbrzycha na styczniowej sesji zajmie się uchwałą ograniczającą używanie 
plastikowych wyrobów jednorazowego użytku. Obiekty należące do Gminy Wałbrzych staną się 

strefami, w których obowiązywać będzie zakaz posiadania, używania, udostępniania 
oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych 

tworzyw sztucznych (pojemników na żywność i napoje, widelców, noży, łyżeczek, pałeczek, 
talerzy, słomek, mieszadełek itp.). Ponadto bardzo ważnym elementem uchwały będzie 

wprowadzenie na terenie całego Wałbrzycha zakazu sprzedaży oraz udostępniania klientom 
toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

(obiekty i tereny będące w 
posiadaniu gminnych jedno-
stek organizacyjnych, w tym 
gminnych osób prawnych) 
stworzy strefy wolne od jed-
norazowego plastiku. W stre-
fach tych obowiązywać będzie 
zakaz posiadania, używania, 
udostępniania oraz sprzedaży 
produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych 
i oksydegradowalnych two-
rzyw sztucznych (pojemników 
na żywność i napoje, widel-
ców, noży, łyżeczek, pałeczek, 
talerzy, słomek, mieszadełek 

itp.). Ponadto bardzo ważnym 
elementem uchwały będzie 
wprowadzenie na terenie 
całego Wałbrzycha zakazu 
sprzedaży oraz udostępniania 
klientom toreb na zakupy z 
tworzywa sztucznego. Uchwa-
ła ta ma na celu uświadomienie 
mieszkańcom Wałbrzycha ko-
nieczności natychmiastowego 
podjęcia działań prowadzących 
do zmniejszenia konsumpcji 
plastiku jednorazowego. W 
ocenie władz Wałbrzycha, w 
związku z wytwarzaniem na 
terenie miasta coraz większych 

ilości odpadów pochodzących 
z wyrobów plastikowych o cha-
rakterze jednorazowym, takich 
jak przede wszystkim butelki 
pet, woreczki i torby jednora-
zowe z tworzyw sztucznych, 
kubki plastikowe i inne jedno-
razowe opakowania wykona-
ne z tworzyw sztucznych i ok-
sydegradowalnych tworzyw 
sztucznych, istnieje realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia 
mieszkańców tego Wałbrzy-
cha – dodaje rzecznik prezy-
denta miasta.

(RED)

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Edward Szewczak podczas inauguracji akcji „Stop plastik”.
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Ostatnie lata to uzasadnio-
ny ogromny wzrost społecz-
nej świadomości ekologicz-
nej. Ze zgrozą obserwujemy 
zmianę klimatu, wycieki ropy 
naftowej, zanieczyszczenie 
wód morskich tworzywami 
sztucznymi i zmniejszanie się 
bioróżnorodności. O potrze-
bie większej wrażliwości na 
środowisko naturalne mówi 
Papież Franciszek, prezydenci 
państw, celebryci i naukowcy.

Działamy. Segregujemy 
śmieci, wymieniamy piece wę-
glowe na gazowe. Coraz bardziej 
popularna staje się gospodarka 
obiegu zamkniętego, czyli rege-
neracyjny system gospodarczy, 
w którym minimalizuje się zuży-
cie surowców i wielkość odpa-
dów oraz emisję i utraty energii 
poprzez tworzenie zamkniętej 
pętli procesów, w których odpa-
dy z jednych procesów są wyko-
rzystywane jako surowce dla in-
nych, co maksymalnie zmniejsza 
ilość odpadów produkcyjnych. 
Ludzie zaczynają zdrowo się od-
żywiać, co widzę na przykładzie 
mojej małżonki, która od dawna 
stosuje wegańską dietę i zacho-
wuje świetne zdrowie.

Zmarły kilka dni temu wy-
bitny brytyjski myśliciel Roger 
Scruton w książce „Zielony kon-
serwatyzm” - dla mnie osobiście 
bardzo ważnej - problem ochro-
ny środowiska postrzegał jako 
wyrastający z utraty równowa-
gi, do której dochodzi, gdy lu-
dzie przestają pojmować swoje 
otoczenie jako dom. Pokazał, 
że problem ekologii nie jest ani 
lewicowy ani prawicowy. Wska-
zywał jednak, że wiele progra-
mów na rzecz środowiska raczej 
straszy zwykłego obywatela, 
ale go nie zjednuje. Człowiek 
„tkwi pośród tysiąca przestróg 
i nawoływań, mając nadzieję, że 
dotrze do mety życia i od tego 
hałasu nie oszaleje”.

Zakazane patyczki 
do balonów

Procedowana dzisiaj przez 
Radę Miejską Wałbrzycha 
uchwała w sprawie ogranicze-
nia stosowania oraz wyelimi-
nowania niektórych, jednora-
zowych wyrobów z tworzyw 
sztucznych to mocny akord w 
działaniach na rzecz środowiska 

Mocny akord czy chybiony strzał?

naturalnego. Jednak z dobrych 
intencji wyłania się prawo nie-
zmiernie restrykcyjne, a przez 
to zapewne trudne do stoso-
wania. W § 3 uchwały czytamy, 
że w miejscach oznaczonych 
znakiem „STREFA WOLNA OD 
JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”, 
wprowadza się zakaz: posiada-
nia, używania, udostępniania 
oraz sprzedaży następujących 
produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych 
i oksydegradowalnych two-
rzyw sztucznych takich jak np. 
pojemników na żywność, z po-
krywką lub bez, b) pojemników 
na napoje, z pokrywką, z wiecz-
kiem lub bez, c) sztućców, w 
tym: widelców, noży, łyżeczek, 
pałeczek, d) talerzy, e) słomek, 
f) mieszadełek do napojów, g) 
patyczków mocowanych do 
balonów lub służących jako 
podparcie do balonów przezna-
czonych do użytku nieprofesjo-
nalnego. 

Strefa wolna od jednora-
zowego plastiku to - wedle 
uchwały - nieruchomości sta-
nowiące własność Gminy Wał-
brzych, obiekty użyteczności 
publicznej lub inne ogólnie 
dostępne znajdujące się na nie-
ruchomościach stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych, 
obiekty i tereny będące w po-
siadaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych. Uchwała prze-
widuje, że naruszenie zakazów 
podlega karze grzywny w trybie 
i na zasadach określonych w 
prawie o wykroczeniach. 

I tu pojawia się problem. 
Bo Rada Miejska Wałbrzycha 
stawia się w miejscu ustawo-

dawcy i kreuje nowy katalog 
wykroczeń. A kary w kodeksie 
wykroczeń to przecież nie tylko 
nagana czy upomnienie, ale i 
grzywna do 5000 zł, czy nawet 
areszt do 30 dni. Mam ogrom-
ną wątpliwość, czy radni mogą 
przejmować takie kompeten-
cje. Kolejna moja wątpliwość 
dotyczy kierunku tej polityki 
karnej. Czy walcząc karami z 
plastikiem należy zaczynać od 
dolegliwości wobec konsumen-
ta, który na co dzień zalewany 
jest tanim plastikowym produk-
tem? A może lepiej adresować 
przepisy do przedsiębiorców, 
czy - przede wszystkim  - do sa-
mych producentów plastiku?

Potrzebna walka, 
ale legalna i racjonalna

Wydaje mi się, że autor 
uchwały zdaje sobie sprawę 
z tego, że prowadzi do prece-
densu prawnego, bo w długim 
uzasadnieniu powołuje się na 
fakt, że chodzi o normowanie 
sytuacji lokalnych o charakterze 
szczególnym, nadzwyczajnym, 
co do których brak regulacji 
przepisami ogólnopaństwowy-
mi. Kibicuję zmaganiom w wal-
ce z plastikiem, ale apeluję, aby 
nasz lokalny prawodawca był 
bardziej racjonalny.

Piotr Sosiński

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felieto-
nie nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

- Adam Markowski ma 39 
lat, jest cudownym mężem i 
ojcem 6-letniej Zuzi. Jest na-
szym kolegą i przyjacielem. To 
wspaniały policjant, mający na 
koncie najwięcej upomnień, a 
nie mandatów. Zawsze chętny 
do pomocy, wrażliwy i kon-
sekwentny w podejmowaniu 
działań. Adam ma mnóstwo 
planów i celów do zrealizo-
wania, ale - niestety - choroba 
postępuje i go wyniszcza. My, 
przyjaciele Adama, zdecydo-
waliśmy się zwrócić do Was 
z prośbą o wsparcie, głównie 
�nansowe. Jesteśmy blisko 
jego słabości i - ze względu na 
Adama skromność – to właśnie 
my prosimy o Waszą pomoc! 
Adam zmuszony był sprzedać 
już praktycznie wszystko co 
posiadał, by móc walczyć. Na 
dalszą walkę potrzebujemy 
Waszej pomocy – mówią orga-
nizatorzy zbiórki pieniędzy dla 
Adama Markowskiego.

Adam choruje od wielu lat. 
Złe diagnozy doprowadziły do 
opóźnienia w wykryciu nowo-
tworu jelita grubego i choro-
bę wykryto we wrześniu 2019 
roku. - Na tę chwilę sytuacja 

jest bardzo poważna, ponieważ 
rak rozprzestrzenia się po orga-
nizmie. Są przerzuty na węzły 
chłonne, wątrobę (guz 15cm i 
wiele mniejszych) oraz na tale-
rze kości biodrowych, co unie-
możliwia Adamowi poruszanie 
się. W ostatnim czasie przeszedł 
operację, podczas której, w 
związku z brakiem wypróżnień, 
wyłoniono stomię jelitową, 
co jest kolejnym obciążeniem 
dla naszego przyjaciela. Teraz 
Adam przyjmuje chemię, ale 
ze względu na słaby stan zdro-
wia, nie można podjąć dalszych 
działań. Jeżeli nowotwór nie 
będzie się rozrastał i siał prze-
rzutów, będzie można myśleć o 
innych, dodatkowych formach 
leczenia. Nasz serdeczny przy-
jaciel jest pacjentem Hospicjum 
im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. 
Przyjmuje tabletki, plastry z 
mor�ną, chemię i wszystko co 
lekarze każą - jest posłusznym i 
zdyscyplinowanym pacjentem 
– wyjaśniają przyjaciele wał-
brzyszanina.

Na co zostaną przeznaczone 
uzbierane fundusze? - Przede 
wszystkim na leki, środki hi-
gieniczne, środki czystości, w 

związku ze stomią wymagane 
są worki na wymianę, antyklej 
aby worek odkleić i drugą skó-
rę żeby przykleić, by to powo-
dowało mniejsze podrażnienia 
skóry. Ponadto: rehabilitacja, 
transport do szpitala, opiekę, 
utrzymywanie specjalistycznej 
diety. Żona Adama musi pra-
cować, żeby utrzymać rodzinę, 
obecnie na jej głowie zostaje 
opieka nad 6-letnią Zuzią, a 
każdą wolną chwilę spędza 
oczywiści z mężem i poświęca 
się w 100 procentach, zapew-
niając wsparcie i opiekę. Nie-
stety, bywa tak, że Adam po-
zostaje sam w domu, a wtedy 
wymaga opieki osoby trzeciej, 
za którą należy zapłacić. Wy-
datków jest mnóstwo, a opisa-
ne tu to tylko maleńka część, 
ale ta najważniejsza. Pomoże-
cie Adamowi wygrać walkę o 
życie? – dodają organizatorzy 
zbiórki, która jest prowadzo-
na za pośrednictwem serwisu 
pomagamy.pl: https://poma-
gam.pl/pomoc_adamowi?fbc-
lid=IwAR0p86vj2B6cd4zW-
Th1a_2E2zvSN8gi9a0rchc-
gotCTDooWNnBzdPxw9jaQ

(RED)

Pomóżmy Adamowi 
wygrać życie

Trwa kolejna zbiórka pieniędzy na leczenie wałbrzyskiego policjanta 
Adama Markowskiego. Tym razem, w akcję ratowania 39-letniego 

wałbrzyszanina, włączyli się jego przyjaciele i znajomi.
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Dzienny Dom Pomocy Senior Plus-Podgórze
w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 78

Zapewnia seniorom ośmiogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku, dwa posiłki 
dziennie, rehabilitację prozdrowotną poprzez kinezyterapię, zajęcia edukacyjne, 
kulturalne, sportowo – rekreacyjne.
Pobyt w Domu Seniora jest odpłatny w zależności od posiadanego dochodu.

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1,
tel. 74 664 0800 w godz 7.30-15.30                                           ZAPRASZAMY

Czujesz się samotny? Chcesz miło i kreatywnie spędzić czas?

TO MIEJSCE JEST DLA CIEBIE !

R E K L AMA

Prawo i Sprawiedliwość w 
Wałbrzychu i powiecie wał-
brzyskim ma jednego szefa. 
Decyzją Michała Dworczyka 
- pełnomocnika okręgowego 
PiS w byłym województwie 
wałbrzyskim - nowym sze-
fem wałbrzyskich struktur 
partii został Kamil Krzysztof 
Zieliński, który do tej pory 
kierował strukturami w po-
wiecie wałbrzyskim.

Przypomnijmy: w czerwcu 
2019 roku Michał Dworczyk 
zastąpił na stanowisku szefa 
struktur PiS w byłym woje-
wództwie wałbrzyskim Annę 
Zalewską, która uzyskała man-
dat w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. Po ustano-
wieniu pełnomocników PiS 
w powiatach: ząbkowickim, 
dzierżoniowskim i kłodzkim, 
minister Michał Dworczyk usta-
nowił również pełnomocników 
w powiecie świdnickim oraz 
ziemskim powiecie wałbrzy-
skim. Zostali nimi poseł Irene-
usz Zyska i były wicewojewo-
da dolnośląski Kamil Krzysztof 
Zieliński. Ostatnią decyzją peł-
nomocnika okręgowego było 
powołanie, na wniosek ów-
czesnego przewodniczącego 
wałbrzyskiego Komitetu Tere-
nowego PiS w Wałbrzychu Ce-
zarego Kuriaty (dziś jest zawie-

- Na lipie, na skrzyżowa-
niu ulic Głównej i Tysiącle-
cia w wałbrzyskiej dzielnicy 
Piaskowa Góra pojawił się 
rój pluskwiaków śródziem-
nomorskich – poinformował 
redakcję Tygodnika DB 2010 
Michał Kowalski z Wałbrzy-
cha.

- Jestem dendrologiem – 
amatorem i ciągle oglądam 
drzewa, które mijam. 27 stycz-
nia, na lipie blisko centrum 
Piaskowej Góry, zauważyłem 
kłębiące się owady. W pierw-
szej chwili myślałem, że to ja-
kieś termity lub mole. Ale po 
sprawdzeniu okazało się, że to 
„śródziemnomorski klimat” w 
Wałbrzychu, czyli pluskwiaki 

śródziemnomorskie – relacjo-
nuje Michał Kowalski.

Pluskwiaki śródziemno-
morskie od kilku lat pojawiają 
się w Polsce, a miejscem ich zi-
mowania są głównie lipy, któ-
rym nie wyrządzają krzywdy. 
W opinii naukowców owady 
te nie są groźne dla ludzi, ale 
mogą być szkodliwe dla drzew 
morelowych i brzoskwinio-
wych, niszcząc zawiązki ich 
owoców oraz roznosząc pa-
sożyty. Według specjalistów, 
owady wydzielają specy�czny 
zapach, a najlepszym sposo-
bem pozbycia się intruzów 
jest usunięcie ich za pomo-
cą… odkurzacza.

(RED, fot. Michał Kowalski)

Inwazja pluskwiaków 
śródziemnomorskich

Nowe otwarcie w wałbrzyskim PiS

szony w prawach członka PiS), 
pełnomocnika dla tej jednostki 
organizacyjnej PiS. Pełnomoc-
nikiem Komitetu Terenowe-
go Prawa i Sprawiedliwości 
w Wałbrzychu, największego 
w okręgu wałbrzyskim, został 
ustanowiony Maciej Badora, 
pełniący wtedy mandat posła 
na Sejm RP, który objął po wy-
borze Anny Zalewskiej do eu-
roparlamentu. W ubiegłym ty-
godniu zapadła jednak decyzja 
o odwołaniu Macieja Badory z 
funkcji pełnionej w partii. - Po-
twierdzam, że zostałem odwo-

łany. Ale nie komentuję decy-
zji władz partii – powiedział 
Tygodnikowi DB 2010 Maciej 
Badora.

Działacze PiS w Wałbrzychu 
odwołanie byłego posła tłuma-
czą jego pracą na stanowisku 
doradcy Marszałek Sejmu Elż-
biety Witek i częstymi pobyta-
mi w Warszawie. Ale według 
nieo�cjalnych informacji po-
wodem dymisji był słaby wynik 
w wyborach parlamentarnych, 
w których uzyskał 3683 gło-
sów i nie uzyskał mandatu. 22 
stycznia 2020 r. nowym sze-

fem PiS w Wałbrzychu został 
Kamil Krzysztof Zieliński, któ-
ry jest obecnie wiceprezesem 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest – Park (w 
ubiegłorocznych wyborach do 
Senatu zdobył 51 722 głosy). 
Według działaczy PiS, skupie-
nie władzy pod kierownictwem 
młodego, ale doświadczonego 
pełnomocnika ma pomóc partii 
w przygotowaniach do zbliżają-
cych się wyborów prezydenta 
kraju, a także w otwarciu na 
nowe środowiska i inicjatywy.

(RED)
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I Liceum Ogólnokształ-
cące z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Wałbrzy-
chu, Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu i Gmina 
Wałbrzych zapraszają 4 
lutego br. na godz. 18.00 
do Teatru Dramatyczne-
go im. J. Szaniawskiego 
na spektakl Teatru Szkol-
nego I LO pt. „Antygony 
Portret Wielokrotny” na 
podstawie tekstu Miro 
Gavrana „Antygona Kre-
ona” i w reżyserii Magda-
leny Ilnickiej-Janczak. 

- Powrót do tekstu sta-
rożytnego przypomina, że 
władza bez odpowiedzial-
ności za podwładnych jest 
niebezpiecznym narzę-
dziem, a kreowanie świata 
przez władców ma swój 
kres w wolności obywateli. 
Tragiczna Antygona w obliczu 
nieuchronnej śmierci dokonuje 
wyboru, by zachować osobistą 
godność przez akt woli – mówi 
o spektaklu Beata Urbaniak, wi-
cedyrektor I LO w Wałbrzychu.

Za granicą
Uczniowie I LO w Wałbrzy-

chu z klas z maturą międzynaro-
dową oraz klas dwujęzycznych 
są w Berlinie i kolejny dzień, 
wraz z kolegami z Niemiec i 
Ukrainy, pracują nad między-
narodowym projektem zaty-
tułowanym „Holokaust i praca 
przymusowa w zagłębiu naf-
towym w Galicji Wschodniej”. 
Merytorycznie wspomagają ich 
profesorowie: Roman Kuliniak i 
Iwona Rudnicka, a szkołę repre-
zentują: Magdalena Małowska 
(3 DP), Agata Jankowska (2 DP), 

Licealiści na scenie

Paweł Czajka (2 DP), Maciej Ku-
łyna (2 DP), Mateusz Karolczak 
(2 DP), Filip Hałas (3 BL) i Szy-
mon Sławik (2 BL).

A w dniach od 5-10 stycz-
nia 2020 r. młodzież z Polski, 
Niemiec i Francji spotkała się 
w Młodzieżowym Domu Spo-
tkań w Oświęcimiu w ramach 
projektu „Auschwitz- Birkenau 
- zobaczyć na własne oczy”.

- W tym roku stronę Pol-
ską reprezentowała grupa 
młodzieży z I LO w Wałbrzy-
chu z ramienia Fundacji św. 
Jadwigi w Morawie. W czasie 
kilkudniowego pobytu w Mię-
dzynarodowym Domu Spo-
tkań Młodzieży w Oświęcimiu 
uczestnicy projektu poznali to-
pogra�ę miasta z okresu przed 
i po II wojnie światowej, zapo-
znali się z historią synagog. Po-
znali historię dotyczącą życia 

ludności w obozie oraz w 
mieście. Po zajęciach był 
czas aby poznać kulturę 
i język współtowarzyszy 
projektu, wymienić się do-
świadczeniami i uwagami 
na temat swoich krajów z 
młodzieżą Gymnasium Gu-
stav- Stresemann oraz Ly-
cee la Providence. Opieku-
nem uczniów była Sylwia 
Sobieraj-Borowiec. Udział 
uczniów w tych projek-
tach wpisuje się w większe 
przedsięwzięcie jakie I Li-
ceum Ogólnokształcące 
w Wałbrzychu realizuje, 
czyli „Odpowiedzialni za 
pamięć, odpowiedzialni za 
przyszłość” – wyjaśnia Be-
ata Urbaniak.

Planują karierę
Uczniowie I LO: Mateusz Li-

piński (kl. 3 c) i Adam Dąbrow-
ski (kl. 2 b) zakwali�kowali się 
do europejskiego projektu „Ca-
reer Designers” organizowane-
go przez Human Youth Impact 
w ramach programu Erasmus. 
W dniach 18-21 stycznia 2020 r. 
wzięli udział w pierwszej części 
projektowej poświęconej serii 
warsztatów m.in. o sztuce de-
batowania, planowaniu kariery 
zawodowej, personal brandin-
gu, zarządzaniu czasem oraz 
pisaniu CV z doświadczonymi 
doradcami zawodowymi. W 
następnej części, która odbę-
dzie się w dniach 7-10 marca, 
będą mieli okazję do aktywne-
go uczestniczenia w panelach 
dyskusyjnych i debatach m.in. 
z politykami i ekspertami dzia-
łów HR.

(RED)

Powieść „Jaworowi lu-
dzie”, której autorką jest 
mieszkająca w Szczawnie – 
Zdroju Joanna Żak – Bucholc, 
ma szansę na zwycięstwo w 
konkursie na najlepszą hi-
storyczną książkę 2019 roku. 
Każdy może oddać swój głos 
na powieść, która opisuje 
czasy średniowieczne w oko-
licach Wałbrzycha.

Akcja powieści rozgrywa się 
na terenach księstwie świdnic-
ko-jaworskim w połowie XIV w. 
Okres ten to dla piastowskiego 
Śląska czas niezwykły. Ten ma-
lowniczy, bogaty w minerały, 
a także ważny strategicznie 
region był zawsze dla wład-
ców sąsiednich ziem łakomym 
kąskiem. Tędy wiodły główne 
szlaki handlowe, a wraz z kup-
cami, wędrownymi artystami 
czy poszukiwaczami kopalin 
napływały z ówczesnej Europy 
nowoczesne idee i myśli. Utrzy-
manie niezależności tej ziemi 
było wyzwaniem, wymagało 
przywódcy wielkiego formatu, 
który potra�łby zarazić swoją 
pasją i wizją rozwoju krainy za-
równo mieszczaństwo, jak i ry-
cerstwo. Takim władcą okazał 
się Bolko II Mały (książę świd-
nicko-jaworski), który cieszył 
się uznaniem wielu znamieni-
tych rodów europejskich, a po 
latach przez wielu kronikarzy i 
historyków opisywany był jako 
ostatni niezależny śląski ksią-
żę piastowski, wielki arbiter w 
sporach monarchów, genialny 
dyplomata i sprawny zarządca 
swego księstwa.

„Jaworowi ludzie” to swo-
isty hołd, który autorka skła-
da bohaterom tej epoki. Na 

Nasza najlepsza książka
kartach powieści 
pojawiają się licz-
ni przedstawiciele 
wielkich, śląskich 
rodów Zedliców, 
Bolcze, Wirbnych, 
Baruthów, Hun-
dów, Czirnych w 
ich historycznych, 
dziś dokładnie 
udokumentowanych rolach. 
A losy głównych bohaterów 
Nickela von Bolcze i Mary von 
Wirbna, wplecione w kontekst 
polityczno-historyczny, stwa-
rzają interesujący obraz epoki.

Autorka przypomina także 
idee wypraw krzyżowych oraz 
ruchu beginek i waldensów, 
czyli faktów, które były cha-
rakterystyczne i dominujące 
w ówczesnej Europie. W swej 
niezwykłej historycznej książ-
ce opowiada o ludziach, czę-
sto zapomnianych, którzy żyli 
i budowali kulturowe dzieło, 
jakie – już tylko we fragmen-
tach – jeszcze dziś możemy po-
dziwiać na terenach dawnego 
księstwa świdnicko-jaworskie-
go. Zabiera nas w podróż w 
świat średniowiecza.

To wyprawa z jednej strony 
bardzo realistyczna, bo Joanna 
Żak-Bucholc opisała historycz-
ne wydarzenia, z drugiej zaś to 
podróż magiczna, przepełnio-
na średniowieczną symboliką 
i tajemniczością. W powieści 
ten odległy świat jawi się czy-
telnikowi jako zupełnie bliski 
i interesujący, a takie miasta i 
miejsca, jak chociażby Świdni-
ca, zamek Książ i zamek Grod-
no, zamek Cisy będące częścią 
tej bogatej historii, nabierają 
symbolicznego znaczenia. Bo 

przecież, jak mówi jeden z bo-
haterów powieści:

„Są miejsca, które pytają,  
nieraz dają odpowiedzi, dlate-
go krążymy przy nich niczym 
planety wokół kosmicznego 
środka świata (…). Każda zie-
mia ma taki środek, swoje Liber 
Mundi, dziedzictwo, a nasz, 
twój jest właśnie tutaj (…). Bez 
pamięci jesteśmy niczym.”

„Jaworowi ludzie” zosta-
li wybrani przez Czytelników 
zwycięzcą pierwszego półro-
cza w konkursie na Najlepszą 
Historyczną książkę 2019 roku, 
a teraz mają szansę na tyluł naj-
lepszej książki minionego roku.

- Jeśli bliska jest Ci tematyka 
średniowiecza, interesujesz się 
dziejami Dolnego Śląska oraz 
wzruszyły Cię losy bohaterów 
„Jaworowych ludzi” oddaj swój 
głoś: https://historiazebrana.pl/
ksiazka,6072085. Udział w kon-
kursie to również Twój głoś w 
dziele popularyzacji zagadnień 
historycznego i kulturowego 
dziedzictwa Regionu Dolnego 
Śląska oraz promocji przeboga-
tych dziejów regionu. Prosimy 
o głosowanie i zapraszanie do 
głosowania swoich znajomych 
– zachęcają wielbiciele książki 
skupieni na pro�lu „Jaworowi 
ludzie” na Facebooku.

(RED)



Czwartek, 30 stycznia 2020 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT nawet do 50%

LODÓWKA I ZMYWARKA 

GRATIS!
przy zakupie mebli w cenie min. 9 tys. z³

ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
www.komfort-kuchnie.pl

W Komfort Studio Ku-
chenne przy ul. Długiej 39 w 
Wałbrzychu można zamówić 
meble kuchenne z najnow-
szych kolekcji, które w pełni 
odpowiadają najświeższym 
trendom i modom. Wizyta w 
wałbrzyskim salonie to także 
doskonała okazja, by w bar-
dzo atrakcyjnej cenie kupić 
ponadczasowe meble z eks-
pozycji.

- Najwyższa jakość kompo-
nentów i wykonania, nowo-
czesne i klasyczne wzornictwo, 
sprzęt AGD najwyższej jakości, 
fachowy montaż oraz pięć lat 
gwarancji. Tak, w największym 
skrócie można opisać naszą 
ofertę – mówi Adam Krzywda, 
właściciel Komfort Studio Ku-
chenne przy ul. Długiej w Wał-
brzychu.

Działająca na rynku o 1992 
roku �rma oferuje swoim klien-
tom szerokie spektrum różno-
rodnych rozwiązań systemów 
kuchennych wykonywanych 
pod wymiar.

- Podczas ubiegłorocznych 
targów w fabryce Nobilia zo-
stało zaprezentowanych wiele 
nowości. Od lat współpracuje-

Kuchnie jak z marzenia

my między innymi z tym produ-
centem, dlatego do dyspozycji 
naszych klientów są już najnow-
sze fronty, korpusy, blaty oraz 
nowe rozwiązania techniczne 
i konstrukcyjne. Zastosowa-
nie nowoczesnych technologii 

sprawia, że dziś meble kuchen-
ne mogą być nie tylko dziełami 
sztuki użytkowej, ale przede 
wszystkim odzwierciedleniem 
marzeń właścicieli. I nie musimy 
ograniczać się przy projektowa-
niu kuchni. Dotyczy to nie tylko 

materiałów, z których zostaną 
wykonane nasze nowe meble, 
ale także kolorów. Fronty i blaty 
nie muszą już być tylko w odcie-
niach brązu, czerni, szarości czy 
bieli. Mogą być różnokolorowe 
i dopasowane do gustu właści-

ciela domu czy mieszkania. A 
efekty wspólnej pracy nad pro-
jektem przechodzą najśmielsze 
oczekiwania. Uważnie analizu-
jemy potrzeby naszych klientów 
i wspólnie pracujemy nad opty-
malnymi rozwiązaniami, które 
pozwolą stworzyć projekt, będą-
cy kwintesencją marzeń o nowej 
kuchni. Dodatkowym atutem 
naszych mebli jest aż pięciolet-

nia gwarancja udzielana na cały 
asortyment. Wszystkich, którzy 
cenią sobie najwyższą jakość 
produktu i najwyższe standardy 
obsługi klienta, zapraszam do 
Komfort Studio Kuchenne przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu oraz 
do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 601 77 13 57 – zachę-
ca właściciele �rmy.

(TS)

Rozmowa z Romanem Lu-
dwiczukiem, senatorem VI i 
VII kadencji.

Jak przyjął Pan wybór Borysa 
Budki na przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej?

Roman Ludwiczuk: - Trzeba 
zacząć od tego, że Platforma 
Obywatelska – jako jedyna 
pratia w Polsce – wyłania 
swojego przewodniczącego 
w sposób w pełni demo-
kratyczny i transparentny. 
Każdy członek partii, speł-
niający wymogi statutowe, 
ma prawo uczestniczyć w 
wyborze szefa ugrupowania. 
Z 6 kandydatów pozostało 4 
i to członkowie partii w jed-
noznaczny sposób, oddając 
około 80 proc. głosów, wy-
brali Borysa Budkę. To roz-
strzygnięcie nie jest dla mnie 
niespodzianką, natomiast 
skala zwycięstwa jest już bar-
dzo dużym zaskoczeniem.

Co może zmienić się pod rzą-
dami nowego przewodniczą-
cego?

- Jak każdy, bardzo boję się 
rewolucji i jestem zwolen-
nikiem ewolucji. Wystarczy 
sięgnąć do historii innych 
ugrupowań, w których do-
chodziło do rewolucji poko-

leniowej, kadrowej itp., która 
nie uwzględniła dorobku i 
doświadczenia tak zwanych 
„starych działaczy”. Najlep-
szym przykładem jest to, co 
stało się z Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej pod rząda-
mi panów Napieralskiego i 
Olejniczaka. Z drugiej strony 
młodość, wsparta doświad-
czeniem tych „starych dzia-
łaczy”, może dać znakomite 
efekty, co widać na przykład 
po Polskim Stronnictwie Lu-
dowym.

Dobrze się stało, że Grzegorz 
Schetyna zrezygnował z kie-
rowania Platformą Obywa-
telską?

- Zarzucano mu, że nie jest 
osobą medialną i „ciągnie 
Platformę Obywatelską w 
dół”. Mówiono też, że nie 
ma pomysłów. Tymczasem 
trzeba wrócić do 2016 roku, 
gdy obejmował stery w par-
tii, a wtedy - jeśli mnie pa-
mięć nie myli – Nowoczesna 
Ryszarda Petru była kilka 
punktów procentowych nad 
nami. To był trudny okres 
dla Platformy Obywatelskiej 
„zbierającej” baty od Prawa 
i Sprawiedliwości i jego me-
diów, które wmawiały Pola-
kom, że zostawiliśmy Polskę 

w ruinie. Trzeba było być 
nie lada „kozakiem”, by to 
wszystko poukładać i skie-
rować na właściwe tory oraz 
skutecznie przeciwstawić się 
wszechobecnemu hejtowi 
uprawianemu przez PiS. A on 
to zrobił! Niestety, wymagało 
to wielu trudnych i bolesnych 
decyzji, dotyczących człon-
ków Platformy Obywatel-
skiej. Dlatego taki miał odbiór 
także wewnątrz swojej partii 
ze strony niezadowolonych 
członków. Trzeba sobie też 
jasno powiedzieć, że wie-
lokrotnie na placu boju zo-
stawał sam, bez oddolnego 
wsparcia, zwłaszcza ze strony 
parlamentarzystów, którzy 
– zajęci „warszawskimi spra-
wami” – zapominali o pracy 
w swoich małych ojczyznach. 
Nie trzeba daleko szukać. Ale 
to nie jest miejsce i czas na 
dyskusje o tym jak to powin-
no funkcjonować…

Chodzi Panu na przykład o 
to, że w Wałbrzychu nie ma 
już od kilku miesięcy żadne-
go biura parlamentarnego?

- Proszę o następne pyta-
nie…

Ale nie odpowiedział Pan na 
pytanie o ocenę decyzji Grze-

gorza Schetyny o rezygnacji 
z przewodniczenia partii.

- W swoim dość długim życiu 
nieczęsto spotykałem ludzi, 
którzy wiedzą jak się zacho-
wać.

I co dalej z Platformą Obywa-
telską?

- W moim przekonaniu, każ-
dy musi zacząć od własnego 
podwórka i wrócić do tego, 
co było najlepsze. Nie ma 
co zaglądać w metryki, tylko 
otworzyć partię na nowo, 
zapraszać do współpracy 
wszystkich, a w szczególności 
młodzież. Musimy odbudo-
wać Platformę Obywatelską, 
by nie dopuścić do kolejnej 
wyborczej porażki w okręgu 
wałbrzyskim, co miało miej-
sce po raz pierwszy. Stoimy 
teraz przed innym wielkim 
wyzwaniem w postaci wy-
borów prezydenckich. Musi-
my stworzyć komitety małe 
i duże, które pomogą prze-
konać mieszkańców regionu 
do naszej kandydatki - Mał-
gorzaty Kidawy – Błońskiej. 
Musimy zrobić wszystko, 
żeby Polska miała prezydenta 
otwartego na wszystkie gru-
py społeczne. Marzę o tym, 
by w końcu prezydentem 
Polski została kobieta.

Trzeba zacząć od własnego podwórka

Dlaczego?
 - Bo tylko kobiety są w sta-
nie powstrzymać nas przed 
agresją, nienawiścią, arogan-
cją itp.

Jest Pan wielkim fanem ko-
szykówki, a dziś cały świat 
koszykarski jest pogrążony 
w żałobie po tym, jak w nie-
dzielę zginął Kobe Bryant. 
Czy – jako prezes Polskiego 
Związku Koszykówki - miał 
Pan okazję spotkać tego 
wielkiego zawodnika?

- Jestem w szoku, tak jak fani 
sportu na całym świecie. 
To wielka rodzinna trage-
dia, która dotknęła nie tylko 
najbliższych Kobe, ale także 
pozostałych 7 o�ar. To był 
wielki z zawodnik i wspaniały 

człowiek, który całą karierę w 
lidze NBA spędził w jednym 
klubie – Los Angeles Lakers. 
Cieszę się, że miałem przyjem-
ność oglądać na żywo mecze 
z Jego udziałem: podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
oraz podczas meczu gwiazd 
NBA w Phoenix w USA. To, co 
zwracało szczególną uwagę, 
to jego zachowanie wobec 
kolegów z drużyny i rywali, 
pełne szacunku i braku gwiaz-
dorstwa. Takich postaci w 
świecie sportu nam brakuje.

Skoro jesteśmy przy koszy-
kówce, to wałbrzyski Górnik 
jest na najlepszej drodze do 
powrotu do ekstraklasy…

- Trzymam kciuki.
Rozmawiał Robert Radczak
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W 2019 roku z tej ulgi ko-
rzystało na Dolnym Śląsku 10 
667 �rm, w tym: w Legnicy 
2282, w Wałbrzychu 3514 a 
we Wrocławiu 4871. W ca-
łej Polsce z „małego ZUS” na 
dotychczasowych zasadach 
korzystało około 170 tysięcy 
przedsiębiorców. W styczniu 
do ulgi zgłosiło się ponad 50 
tysięcy �rm. W związku ze 
zmianami, które wchodzą w 
życie 1 lutego, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych spodzie-
wa się kolejnej fali zgłoszeń do 
„małego ZUS”.

- Przedsiębiorcy, którzy już 
w styczniu 2020 roku korzy-
stają z „małego ZUS” i chcą 
kontynuować ulgę na nowych 

zasadach nie muszą się prze-
rejestrowywać. Mają nato-
miast obowiązek dwukrotnie 
złożyć dokumenty rozliczenio-
we z informacjami potrzeb-
nymi do wyliczenia nowych 
składek – najpierw w lutym za 
styczeń, z podstawą wyliczoną 
od przychodu, potem w mar-
cu za luty, z podstawą wyliczo-
ną od dochodu – mówi Iwona 
Kowalska-Matis.

Co się zmienia?
Dotychczas z „małego ZUS” 

mógł skorzystać przedsię-
biorca, którego ubiegłorocz-
ny przychód nie przekraczał 
30-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. Na przykład 

w styczniu ulga przysługu-
je �rmom, których przychód 
wyniósł maksymalnie 67,5 tys. 
Ale już niedługo ten limit zna-
cząco wzrośnie. Od 1 lutego 
z „małego ZUS” będzie mógł 
skorzystać przedsiębiorca, 
którego przychód z poprzed-
niego roku kalendarzowego 
nie przekroczył 120 tys. zł.

Zmieni się również sposób 
obliczania składek. Teraz kwo-
ta składek na „małym ZUS” za-
leży od przychodu. Natomiast 
od lutego będzie zależała od 
dochodu. Podstawą wymia-
ru składek na ubezpieczenia 
społeczne będzie połowa 
przeciętnego miesięcznego 
dochodu uzyskanego z dzia-

łalności w poprzednim roku. 
Co ważne, nie zmieni się 
sposób obliczania minimal-
nej i maksymalnej podstawy 
wymiaru składek na „małym 
ZUS”. Podstawa wymiaru 
składek nadal będzie musia-
ła się mieścić pomiędzy 30% 
minimalnego wynagrodzenia 
krajowego a 60% prognozo-
wanego przeciętnego wyna-
grodzenia, (czyli między 780 zł 
a 3136,20 zł w 2020 roku). 

W wyliczeniu nowej pod-
stawy wymiaru składek za 
luty pomoże przedsiębiorcy 
kalkulator Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych na stronie 
eSkladka.pl. Od lutego będzie 
zawierał dane potrzebne do 

Od lutego mały ZUS plus
obliczeń na „małym ZUS” po 
zmianach.

Kiedy zgłosić się 
do „małego ZUS” 
na nowych zasadach?

Przedsiębiorca, który chce 
od lutego korzystać z „małego 
ZUS” i spełnia warunki, powi-
nien zgłosić się do ulgi mak-
symalnie do 2 marca. Zrobi to, 
składając w ZUS odpowiednie 
dokumenty: ZUS ZWUA (wy-
rejestrowanie z dotychczaso-
wym kodem ubezpieczenia) 
oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA 
(zgłoszenie do ubezpieczeń 
z kodem właściwym dla „ma-
łego ZUS”: 05 90 albo 05 92). 
Dodatkowo w marcu musi zło-
żyć dokumenty rozliczeniowe 
za luty z informacją o rocznym 
przychodzie, rocznym docho-
dzie oraz formach opodatko-
wania z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są 
przedsiębiorcy, którzy już w 
styczniu 2020 roku korzystają 
z „małego ZUS” i chcą konty-
nuować ulgę na nowych zasa-
dach. Oni nie muszą się przere-

jestrowywać. Mają natomiast 
obowiązek dwukrotnie złożyć 
dokumenty rozliczeniowe z 
informacjami potrzebnymi do 
wyliczenia nowych składek – 
najpierw w lutym (za styczeń), 
potem w marcu (za luty).

Reszta bez zmian
Od 1 lutego „mały ZUS” jest 

dla przedsiębiorcy, którego 
przychód w poprzednim roku 
kalendarzowym nie przekro-
czył 120 tys. zł. Jeśli działal-
ność gospodarcza była prowa-
dzona krócej, limit przychodu 
wylicza się proporcjonalnie do 
liczby dni prowadzenia �rmy. 
Z ulgi skorzysta tylko osoba, 
która prowadziła działalność 
gospodarczą w poprzednim 
roku, przez co najmniej 60 dni. 

Z „małego ZUS” wykluczo-
ne są �rmy, które rozliczają się 
na karcie podatkowej z jedno-
czesnym zwolnieniem sprze-
daży od podatku VAT oraz te, 
które prowadzą także inną 
pozarolniczą działalność (np. 
jako wspólnik spółki jawnej). Z 
ulgi nie skorzysta także osoba, 
która wykonuje dla byłego lub 
obecnego pracodawcy to, co 
robiła dla niego, jako pracow-
nik w bieżącym lub poprzed-
nim roku kalendarzowym.

„Mały ZUS” można opłacać 
dopiero po wykorzystaniu 
okresu „ulgi na start” (jeśli 
przedsiębiorca się na nią zde-
cydował) oraz preferencyj-
nych składek. Na „małym ZUS” 
można być maksymalnie przez 
36 miesięcy w ciągu ostatnich 
60 miesięcy prowadzenia �r-
my. Ulga dotyczy tylko składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
Składkę zdrowotną przedsię-
biorca opłaca w pełnej wyso-
kości. Szczegółowe informacje 
o zasadach korzystania z ulgi i 
obliczaniu składek są już do-
stępne na stronie www.zus.pl.

(IKM)

- Dzięki znacznemu podniesieniu progu rocznego przychodu więcej �rm skorzysta z niższych 
składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „Małym ZUS” 

dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus” – mówi Iwona Kowalska-Matis, Rzecznik 
prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku. Przedsiębiorca, 

który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się 
do ulgi maksymalnie do 2 marca.
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L AMA R E K L AMA

Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza

Do naszej kręgielni można przyjść 
całą rodziną i świetnie bawić się 

nawet z małymi dziećmi

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do niedzieli od 1200 do 2200 

Świebodzice, ul. Rekreacyjna 1
Telefon kontaktowy: 667 404 051

Posiadamy tubę 
ochronną na bandy 
boczne dla dzieci, 
która zabezpiecza 
kule przed spadkiem 
do rynny w czasie gry
Mamy również rampę 
w kształcie słonia 
dla dzieci, która 
zapewnia bardziej 
precyzyjne rzuty

23 stycznia 2020 r. Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosił wyniki 
naboru wniosków z progra-
mu MALUCH+ 2020. Wśród 
gmin objętych programem 
jest Boguszów – Gorce, w 
którym powstanie żłobek dla 
44 dzieci.

- Wspieranie rodzin to dla 
nas priorytet, a żłobek jest 
niezwykle potrzebny, gdyż 

zapewnia opiekę i umożliwia 
młodym rodzicom szybszy po-
wrót na rynek pracy. Potrzebę 
utworzenia żłobka wielokrot-
nie zgłaszali nam mieszkańcy 
i nasi radni, a obiekt po by-
łym gimnazjum doskonale się 
do tego celu nadaje. Po raz 
kolejny potwierdziliśmy, że 
potra�my skutecznie pozy-
skiwać środki zewnętrzne na 
inwestycje w naszym mieście. 

Wniosek Gminy Boguszów - 
Gorce znalazł się na 5 miejscu 
ogłoszonej listy, dzięki czemu 
otrzymamy aż 1 419 000 zł 
do�nansowania. Dzięki temu 
zagospodarujemy parter bu-
dynku po gimnazjum przy ul. 
Waryńskiego i utworzymy żło-
bek dla 44 dzieci - podkreśla 
Sebastian Drapała, zastępca 
burmistrza miasta.

(RED)

Będzie żłobek w Boguszowie-Gorcach

W Bibliotece+ Centrum 
Kultury w Czarnym Borze sa-
morządowcy, reprezentanci 
instytucji współpracujących 
z Gminą Czarny Bór, lokalni 
przedsiębiorcy, radni rady 
gminy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, 
klubów sportowych, klubów 
seniora, zespołów ludowych 
oraz Uniwersytetu III Wieku 
uczestniczyli w spotkaniu 
noworocznym zorganizo-
wanym z i inicjatywy wójta 
Gminy Czarny Bór Adama 
Góreckiego.

Spotkanie było okazją do 
podsumowania inwestycji i 
przedsięwzięć, które udało się 
zrealizować w Gminie Czarny 
Bór w 2019 r., które przybliżył 
gospodarz gminy. Na stałe w 
program uroczystości wpisało 
się również wręczenie wyróż-
nień w postaci statuetki Przyja-
ciel Gminy Czarny Bór. Wędrują 
one do osób, które wspierają 
szeroko pojęty rozwój Gminy 
Czarny Bór. Statuetki Przyjaciel 
Gminy Czarny Bór 2019 tra�ły 
do: Bożeny Dróżdż - dyrek-
tor Instytucji Pośredniczącej 

W poprzednim numerze 
Tygodnika DB 2010, w artyku-
le „Referendum uzdrowi sytu-
ację?” opublikowaliśmy infor-
macje dotyczące referendum 
o odwołanie burmistrza Bogu-
szowa – Gorc, które odbędzie 
się 15 marca 2020 r. Znalazły 
się w nim także wypowiedzi 
polityków na temat tej o oby-
watelskiej inicjatywy. Dziś pu-
blikujemy stanowisko władz 
Boguszowa – Gorc w sprawie 
referendum i przytoczonych 
przez nas opinii.

Fakt aresztowania i zarzuty 
stawiane pod adresem urzę-
dującego burmistrza miasta 
wzbudzają zrozumiałe emocje 
i kontrowersje wśród obywa-
teli. Dla władz miasta również 
nie jest to sytuacja komfortowa 
i wszyscy życzylibyśmy sobie, 
żeby w takich sprawach wymiar 
sprawiedliwości działał zdecy-
dowanie szybciej i sprawniej w 
celu wyjaśnienia tej sprawy. Pa-
miętajmy też, że jak w każdym 
demokratycznym państwie 
obowiązuje w Polsce zasada 
domniemania niewinności, dla-
tego warto zachować umiar w 
swoich osądach i poczekać na 
ostateczne wyjaśnienie się tej 
sprawy przed sądem, nie ferując 
z góry wyroków za czy przeciw.

Wyznaczone przez Komisa-
rza Wyborczego na 15 marca 
2020 r. referendum w sprawie 
odwołania burmistrza Bo-
guszowa – Gorc jest referen-
dum obywatelskim, pod któ-
rym podpisała się około 25% 
uprawnionych do głosowania 
obywateli miasta, co pokazu-

je, że zdania są w tej sprawie 
podzielone. Wartym uwagi jest 
fakt, że faktycznymi inicjato-
rami tego referendum nie są 
„zwykli” mieszkańcy, a radni 
opozycyjni wraz z rodzinami i 
grupą osób blisko związanych 
ze swoim środowiskiem i po-
przednimi władzami miasta, 
którzy nie mogą pogodzić się 
z odsunięciem ich od władzy 
przez mieszkańców w wybo-
rach w 2018 r. Zbieraniu pod-
pisów towarzyszyła kłamliwa i 
wprowadzająca mieszkańców 
w błąd kampania informacyj-
na, objawiająca się między 
innymi oskarżaniem radnych 
koalicji rządzącej o brak zgody 
na obniżenie pensji aresztowa-
nego burmistrza, podczas gdy 
wypłatę 50% pensji nakazują 
obowiązujące w Polsce prze-
pisy prawa. Podobnie okłamy-
wano mieszkańców, że władze 
miasta sprzedały ruiny hotelu 
na Dzikowcu w celu odsprzeda-
ży cegieł do Niemiec. Również 
osoby starsze były dezinformo-
wane w trakcie chodzenia po 
domach i zbieranie podpisów 
pod inicjatywą referendalną. 
Radni opozycji, pomimo wcze-
śniejszych deklaracji, nie forso-
wali pomysłu podjęcia w tym 
referendum próby odwołania 
także całej rady, co wygląda na 
obawę przed utratą własnych 
mandatów. Warto również 
podkreślić, że przeprowadzenie 
referendum to także znaczne 
koszty dla gminy, które pokry-
wane są z pieniędzy nas wszyst-
kich, czym inicjatorzy referen-
dum się w ogóle nie przejmują.

Przy tak podzielonych opi-
niach wśród mieszkańców, 
różne środowiska polityczne 
upatrują w referendum moż-
liwość przejęcia władzy w 
mieście przez własnego kan-
dydata dzięki przyspieszonym 
wyborom, i spełnieniu wła-
snych przerośniętych ambicji 
politycznych. Stąd biorą się 
wypowiedzi takich osób jak nie-
doszły senator Kamil Zieliński, 
któremu mieszkańcy Boguszo-
wa – Gorc ewidentnie pokazali 
„żółtą kartkę”. Skandaliczne są 
sugestie tego pana, iż zastęp-
ca burmistrza powinien podać 
się do dymisji jak i inne „osoby, 
którym postawiono zarzuty”, 
gdyż osób z jakimikolwiek za-
rzutami nie ma wśród pracow-
ników urzędu. Wbrew temu, co 
twierdzi pan Zieliński miasto 
normalnie funkcjonuje, rozwija 
się, a władze miasta skutecznie 
pozyskują środki zewnętrzne 
z instytucji zewnętrznych i od 
władz centralnych – właśnie 
pozyskaliśmy 1 419 000 zł do-
�nansowania z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu 
„MALUCH+” 2020 i już niedługo 
w naszym mieście powstanie 
żłobek miejski, staramy się też o 
889 000 zł wsparcia na projekty 
dla seniorów. Miasto rozwija się 
dobrze i większość mieszkań-
ców odbiera to jako pozytyw.

Ostateczne stanowisko 
mieszkańców w tej sprawie po-
znamy 15 marca 2020 r. 

Grzegorz Łuczko
w. z. Sekretarza Miasta 

Boguszów - Gorce

Podsumowania i plany

Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz 
z pracownikami za owocną 
współpracę i wsparcie w reali-
zacji wielu kluczowych przed-
sięwzięć w Gminie Czarny Bór; 
Grzegorza Macko – Wicemar-
szałka Województwa Dolnoślą-
skiego za merytoryczne wspar-
cie oraz pomoc w skutecznym 
pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych na realizację inwe-
stycji w Gminie Czarny Bór oraz 
do Zbigniewa Mokrzyckiego za 
wieloletnie sprawowanie funk-
cji sołtysa Sołectwa Czarny Bór 
oraz podejmowanie działań 

proekologicznych w zakresie 
ochrony pszczół.

Po noworocznym życze-
niach i toaście, Edyta Śpiewak 
– kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czarnym Borze 
wraz z wójtem gminy wręczyli 
podziękowania osobom i �r-
mom, które wsparły organiza-
cję gminnej wigilii dla osób po-
trzebujących. Ucztę muzyczną 
dla uczestników spotkania 
noworocznego przygotował, 
pochodzący z Witkowa, sakso-
fonista – Krzysztof Kurnyta.

(JJ)

Echa naszych publikacji: 

Stanowisko władz Boguszowa-Gorc 
w sprawie referendum obywatelskiego
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Informacja od zaniepoko-
jonej sąsiadki i szybka reak-
cja wałbrzyskich policjantów 
uratowały życie 81-letniej 
mieszkance Wałbrzycha.

- Do dyżurnego z Komisa-
riatu Policji nr 1 w Wałbrzychu 
zadzwoniła kobieta zaniepo-
kojona tym, że od dwóch dni 

nie widziała swojej samotnie 
mieszkającej starszej sąsiadki. 
Zgłaszająca twierdziła, że zza 
drzwi 81-latki słychać wołanie 
o pomoc. Na miejsce skiero-
wany został najbliższy patrol. 
Policjanci, po rozmowie ze 
zgłaszającą, w obawie o życie 
i zdrowie 81-latki, postanowili 

siłowo wejść do mieszkania. Po 
otwarciu przez załogę straży 
pożarnej drzwi, policjanci we-
szli do mieszkania i zauważyli 
leżącą na podłodze starszą ko-
bietę. 81-laka była przytomna. 
Stwierdziła, że dwa dni temu 
spadła z łóżka i nie była w sta-
nie się podnieść. Nie posiada 

również telefonu, aby wezwać 
pomoc. Do wycieńczonej i 
wyziębionej kobiety wezwano 
zespół ratownictwa medycz-
nego, który przewiózł seniorkę 
do szpitala. Zainteresowanie 
sąsiadki oraz zdecydowane 
i natychmiastowe działanie 
wałbrzyskich policjantów po-

Twoja reakcja może uratować życie
zwoliły na szybkie udzielenie 
pomocy starszej kobiecie. Naj-
większe podziękowania należą 
się sąsiadce, która stwierdzając 
niepokojącą sytuację, zare-
agował i powiadomił policję. 
Pamiętajmy - nie bądźmy obo-

jętni, reagujmy, być może ura-
tujemy komuś życie – apeluje 
nadkomisarz Magdalena Ko-
rościk z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Ukochany syn księżnej 
Daisy von Pless, hrabia Alek-
sander von Hochberg posia-
dał luksusowy apartament w 
najwyższym budynku przed-
wojennej Polski. W czasie II 
wojny światowej walczył po 
stronie polskiej pod Monte 
Cassino. 

- Wybudowany przy placu 
Napoleona 9 w latach 1931-
1933 gmach miał 16 pięter. 
Poza siedzibą angielskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
„Prudential” mieściły się tam 
również biura innych �rm oraz 
prywatne apartamenty. Naj-
większe z nich miały po 240 
metrów kwadratowych. Czynsz 
wynosił astronomiczne 800 zł 
miesięcznie, ale chętnych na-
jemców nie brakowało. Wśród 
polskich arystokratów m.in. 
spadkobiercy Sängera, barona 
Ikier - Dunikowskiego i hrabie-
go Jerzego Łubieńskiego zna-
lazł się także śląski hrabia Alek-
sander von Hochberg, baron na 
Książu (1905-1984). Syn księcia 
pszczyńskiego Jana Henryka 
XV i księżnej Daisy już od wcze-
snych lat dwudziestych posia-
dał obywatelstwo polskie, a od 
1936 zamieszkiwał na stałe w 
Pszczynie. Podobnie jak rodzi-
ce, deklarował sympatię do Po-
laków i przed wojną regularnie 
bywał w Warszawie.  W „Pru-
dentialu” zajmował największe, 
sześciopokojowe pied a terre, 

Syn księżnej Daisy 
w warszawskim 
wieżowcu

w którym urządzał podobno 
huczne przyjęcia.     W trakcie 
wojny budynek „Prudentiala” 
został poważnie uszkodzony, 
ale stalowa konstrukcja nie ule-
gła zniszczeniu, więc udało się 
go odbudować. Obecnie mie-
ści się w nim hotel.

Dzień przed wybuchem II 
wojny światowej hrabia Alek-
sander opuścił Pszczynę i przez 
Warszawę dotarł do Francji. 
Tam tra�ł do generała Sikor-
skiego i wstąpił do polskiego 
wojska (2 Korpusu Polskiego). 
Jako Aleksander Pszczyński słu-
żył w sztabie jako tłumacz i brał 
udział w walkach na Bliskim 
Wschodzie i we Włoszech, m.in. 
pod Monte Cassino, dosłużył 
się stopnia podporucznika woj-
ska polskiego. Przez pewien 
czas był w osobistej ochronie 
gen. Władysława Sikorskiego. 
Zmarł 22 lutego 1984 roku. Był 
tytularnym księciem pszczyń-
skim przez niecałe 4 tygodnie 
po śmierci brata Jana Henryka 
XVII zmarłego również w 1984 
roku. Następcą Aleksandra 
został jego bratanek, Bolko 
Hochberg von Pless (ur. 1936). 
Zamieszkały w Monachium, 
obecny książę von Pless, nosi 
piastowskie imię Bolko, nada-
wane w rodzinie Hochbergów 
na cześć budowniczego zam-
ku Książ, księcia świdnicko-ja-
worskiego Bolka I Surowego 
(zm. 1305). Hochbergowie byli 
posiadaczami zamku Książ w 
latach 1509-1943 – mówi Ma-
teusz Mykytyszyn ze spółki Za-
mek Książ w Wałbrzychu.

(MM)
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Profesjonalne CV
List motywacyjny
To twoja wizytówka na start!!!
Zapraszamy do korzystania z profe-
sjonalnej pomocy w zakresie two-
rzenia dokumentów aplikacyjnych – 
szczegóły na temat usługi dostępne 
są u doradców zawodowych Powiato-
wego Urzędu Pracy w Wałbrzychu od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8-14:15 (pokój nr 23).

R E K L AMA

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, 
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) 
   tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21                     www.tech-dom.com.pl

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen 
U NAS TANIEJ! 

DRZWIOKNA
montaż gratis 

DRZWIDRZWIPROMOCJA
TRZECIA 
SZYBA 
W OKNIE 

GRATIS

R E K L AMA

Bardzo często zastanawiam 
się: czy ci wszyscy absolwenci 
szkoły prawniczej z ul. Nowo-
grodzkiej w Warszawie wierzą 
w to wszystko, co na temat 
polskiego systemu prawnicze-
go i polskiego ustawodawstwa 
mówią, czy też są to tylko ide-
owi, ale mocno cyniczni gracze, 
którzy wykonają każdy, nawet 
najgłupszy lub najokrutniejszy 
rozkaz swojego wodza? Bo w 
to, że są to tylko zwykli głupcy, 
jakoś nie chce mi się wierzyć, 
aczkolwiek wśród nich wielu 
zwykłych durniów rozpozna-
łem. Najgorszym wszakże wy-
daje mi się nie to, że różni tacy 
wierutne bzdury opowiadają, 
lecz to, że znajdują się tacy, któ-
rzy w różnego rodzaju brednie 
wierzą. A wierzą, bo są bardzo 
słabo wyedukowani, przez co 
nic z tego, co się w Polsce dzie-
je, nie rozumieją, albo może 
i coś tam potra�ą zrozumieć, 

Sny spokojne
Janusz
Bartkiewicz

lecz wszystko to mają głęboko 
w… no, powiedzmy, że w no-
sie. No cóż, na pewno postawa 
„moja chata z kraja” jest bardzo 
wygodna, ale względny spokój 
zapewnić może jeno do czasu, 
kiedy efekty tych wszystkich 
prawnych harców nie dotkną 
takiego obojętnego osobiście 
i bardzo boleśnie. I wówczas 
nastanie czas płaczu rzewnego 
i łez rzęsistych, ale wtedy, jak to 
zawsze bywa, jest już za późno, 
a żyć trzeba będzie. Niekiedy 
moje obserwacje doprowadza-
ją mnie do stanu takiego roze-
źlenia, że zaczynam sobie my-
śleć: daj sobie chłopie spokój, 
dużo czasu już ci nie zostało, 
więc zajmij się czymś przyjem-
niejszym i pomyśl wreszcie o 
sobie, a inni niech sami sobie 
posłania ścielą. Nie twoje łóżko 
i nie twój sen, a świata i tak nie 
zbawisz…

* * *
Zresztą świat ten przez ludz-

ką głupotę i pazerność milowy-
mi krokami zbliża się do wiel-
kiego krachu, czego być może 
osobiście nie doświadczę, ale 
moja wnuczka i wnuczek już 

na pewno. I o ile wnuczka ma 
to szczęście, że słowo śnieg 
będzie się jej jeszcze kojarzyć z 
okresem, w którym na sankach 
z rożnych pagórków zjeżdżała, 
to - być może - wnuczek czym 
jest ten śnieg, dowie się już z 
tylko z Internetu. O ile Internet 
będzie jeszcze działał. Z jedne-
go będzie tylko miał pożytek, o 
ile o jakimkolwiek pożytku bę-
dzie można mówić, że do mo-
rza będzie miał znacznie bliżej, 
ponieważ mieszka w jednej z 
dolnośląskich miejscowości, 
znajdującej się 119 metrów 
nad poziomem morza. Wał-
brzyszanie będą mieli trochę 
dalej, bo ich miasto znajduje 
się znacznie wyżej, bo 495 me-
trów nad poziomem morza, a 
kiedy stopnieją arktyczne lody, 
to morza i oceany podniosą się 
o kilkadziesiąt metrów. Żad-
na to jednak pociecha, kiedy 
ma się świadomość, że stanie 
się tak dzięki bezgranicznej 
ludzkiej głupocie i pazerności, 
która powoduje, że dany nam 
świat już stanął na krawędzi 
przepaści. Na krawędzi, a więc 
jest jeszcze niewielka chwilka, 
aby się zatrzymać i zacząć po-

woli odbudowywać to, co sami 
zniszczyliśmy. Ale aby na ratu-
nek nie było za późno, do dzie-
ła muszą przystąpić wszyscy, 
co raczej wydaje się niemożli-
we. Na przeszkodzie temu sta-
ją dwie olbrzymie siły, będące 
zresztą również – jak wszystko 
na tym świecie – wytworem 
człowieka. Pierwszą z nich jest 
kapitalizm, którego znakiem 
rozpoznawczym jest dążność 
do maksymalizacji zysków, bez 
oglądania się na jakiekolwiek 
skutki uboczne. Drugim, rów-
nie niebezpiecznym, jest religia 
i wiara w siły nadprzyrodzone, 
które ludziom nakazały ponoć 
czynić Ziemię sobie poddaną. 
Więc czynią to bezmyślnie, 
słuchając kapłanów swej wia-
ry, którzy chcących ratowania 
ziemskiego życia, nazywają 
ekoterrorystami. Smutna kon-
statacja tego wszystkiego jest 
taka, że największym i najbar-
dziej niebezpiecznym drapież-
nikiem na Ziemi jest człowiek, 
czyli przedstawiciel gatunku 
nie mającego litości nawet 
dla swoich. Zabija wszystko, 
co zabić jest w stanie. Ludzi, 
zwierzęta, przyrodę, powie-
trze i wodę. Lecz sama Ziemia 
ludziom zabić się nie da i już 
podjęła z nimi walkę, czego 
doświadczamy tu i teraz. Za lat 
30-40 znikną lodowe czapy na 
biegunach, a wcześniej wszel-
kie lodowce na gór szczytach, 
przez co ludziom zacznie bra-
kować wody i aby ją zdobyć, 
zaczną się nawzajem wybijać 
bez żadnej litości. Temu ich 
dziełu towarzyszyć będą dalsze 
obrończe działania Ziemi, czyli 
niesamowite tornada i tem-
peratura zabijająca wszystko, 
co się ruszać jeszcze zdolne 
będzie. A wszystko to za przy-
czyną zatrzymania prądów 
oceanicznych, które od tysiąc-
leci sterują klimatem na Ziemi. 
Do zatrzymania dojdzie, kiedy 
lód morski i lodowce stopnie-
ją, bo słodka woda ma mniej-
szą gęstość od słonej, przez 
co utrzymywać się będzie na 
powierzchni i przerwie cyr-
kulacje oceaniczne, co z kolei 
doprowadzi do olbrzymich 
problemów z wymianą ciepła 
pomiędzy biegunami i rów-
nikiem. Efektem tego będzie 
kolejna epoka lodowcowa, róż-
niąca się od poprzedniej tym, 
że nastanie nie w milion lat, 
a w czasie najbliższych dzie-
sięcioleci, czego doświadczyć 
będą mogli nasi najbliżsi, przy-
chodzący na ten świat obec-
nie. Ale w tym nowym świecie 

przeżyją jedynie najbogatsi, 
którzy będą dysponować wa-
runkami i siłą pozwalającą im 
zająć miejsce w strefach pod-
zwrotnikowych, na obszarach, 
których woda nowego potopu 
nie zaleje. Przeżyją więc ci, któ-
rzy do zguby dzisiejszego świa-
ta najbardziej się przyczynili. 
Pamiętajmy o tym, bo nie są to 
żadne wizje, tylko nieubłagana 
rzeczywistość, a więc nie czas 
na sny spokojne.

* * *
Przez ostatnie kilka miesię-

cy analizowałam akta sądowe, 
dostarczone mi przez Woj-
ciecha Pyłkę, który już 12 lat 
siedzi za kratami, skazany na 
25 lat za zabójstwo Janusza L., 
do którego doszło w styczniu 
2008 roku. Akta te liczą bez 
mała 3 tysiące stron i wszyst-
kie je dokładnie przeczytałem. 
Zdecydowaną większość z nich 
wielokrotnie. Oczywiście nie 
wszystkie dokumenty miały 
dla mojej analizy jednakową 
wartość, bo kilkaset z nich to 
dokumenty nie mające dla sa-
mego procesu znaczenia. Ale 
je też musiałem przeczytać. 
Przynajmniej raz. Uzasadnie-
nie wyroku Sądu Okręgowe-
go w Świdnicy liczy sobie 19 
stron, moja analiza stron 137. 
Ale nie o liczbę stron chodzi, 
ale o to, co się w uzasadnieniu 
znajduje. Być może zdecyduję 
się moją analizę opublikować, 
bo to z czym się zapoznałem 
woła o przysłowiową pomstę 
do nieba. Nieudolnie prowa-
dzone śledztwo, celowo lub 
nieświadomie fałszowane 
dowody, omijanie niewygod-
nych dla śledczych tematów, 

to tylko niektóre z dziesiątek 
bulwersujących zachowań 
policjantów, prokuratora i sę-
dziów, którzy tego wszystkiego 
nie chcieli lub nie byli w stanie 
dostrzec. Jednak najbardziej 
zbulwersował mnie fakt, że 
Wojciecha Pyłkę skazano nie 
przedstawiając mu żadnego 
(dosłownie) dowodu na to, że 
dopuścił się zbrodni zabójstwa, 
ale nawet cienia dowodu na to, 
że znajdował się chociażby na 
terenie wałbrzyskiego Białego 
Kamienia, gdzie mieszkała jego 
rzekoma o�ara, która zresztą po 
czasie rzekomej zbrodni, żyła 
jeszcze co najmniej 12 godzin. 
Na co w aktach sprawy jest nie-
podważalny dowód. I co naj-
dziwniejsze, organa ścigania nie 
przedstawiły żadnego dowodu 
pozwalającego na wyklucze-
nie aktu samobójczego, a sąd 
tego nie chciał, albo nie potra�ł 
dostrzec. Jestem przekonany, 
że głośna sprawa Tomasza Ko-
mendy z Wrocławia, to nic w po-
równaniu do sprawy Wojciecha 
Pyłki. W tamtej sprawie przynaj-
mniej były jakieś dowody, tylko 
źle odczytane przez biegłych. 
W sprawie Pyłki ŻADNEGO do-
wodu nie ma. I wszyscy – poza 
skazanym – śpią spokojnie so-
bie snem sprawiedliwych. Ale 
do czasu…

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 31.01.2020 r. 

do dnia 20.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 1/2020 nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi 

wieczystemu oraz wykaz nr 2/2020 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym.

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 28.01.2020 r. 

do dnia 18.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl zostanie 

wywieszony wykaz nr 1/2020 w sprawie najmu lokalu 

użytkowego. 

Posadzili 
kasztanowce
Na ul. O�ar Katynia w Szczawnie 
Zdroju trwa remont w ramach 
dużej inwestycji, do której zali-
czają się także prace budowla-
ne na ul. Bohaterów Warszawy 
i Bukowej. W ramach inwestycji 
aleja została uzupełniona kilko-
ma nasadzeniami kasztanowca 
czerwonego. To parkowe drzewo 
o intensywnie czerwonych kwia-
tach już wkrótce będzie piękną 
ozdobą wzdłuż wyremontowa-
nej ulicy.

(KT)

Książki na telefon
Każdy mieszkaniec Uzdro-
wiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój, który przez 
wzgląd na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność nie może 
przyjść do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczawnie – Zdro-
ju, może zamówić książkę tele-
fonicznie. - Wszystkich lubiących 
czytać, a nie zawsze mogących 
nas odwiedzić, zachęcamy do 
kontaktu z Miejską Biblioteką Pu-
bliczna im. T. Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie-Zdroju, a my udzie-
limy niezbędnych informacji oraz 
pomocy – zachęcają pracownicy 
szczawieńskiej książnicy.

(RED)

Wysoko w rankingu
Gmina Stare Bogaczowice jest 
na pierwszym miejscu w ilości 
segregowanych odpadów w 
Powiecie Wałbrzyskim. Według 
statystyk GUS za 2018 rok, ponad 
26 % odpadów w tej gminie zo-
stało posegregowanych. To o 
wiele więcej niż średnia powiatu 
wałbrzyskiego. Nie zapomnijmy 
również o tym, że jako jedyna 
gmina w regionie udostępniamy 
aplikację Ekopraktyczna dla swo-
ich mieszkańców – podkreśla 
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne i Szkoła 
Podstawowa w Starych Bo-
gaczowicach oraz IV Liceum 
Ogólnokształcące w Wał-
brzychu rozpoczęły realiza-
cję projektu „Razem Działa-
my – Bezpiecznie Mamy” z 
grantów Fundacji Orlen.

- W miniony piątek przed-
szkola w Starych Bogaczo-
wicach i Strudze odwiedzili 
uczniowie klas policyjnych. 
Rozpoczynające projekt warsz-
taty okazały się ogromnym 
sukcesem. Przedszkolaki weso-
ło i z pełnym zaangażowaniem 
przyjęły swoich gości oraz wy-
kazały się wiedzą na temat bez-
pieczeństwa na drodze. Przyszli 
policjanci zapewnili maluchom 
dużo zabawy i nauki. Opowie-
dzieli o pracy policjanta, poka-
zali jak zachowywać się na dro-

dze i odpowiedzieli na pytania 
przedszkolaków, a na koniec 
wręczyli każdemu odblaski. 
Następne warsztaty „Bezpiecz-
ne Ferie” już w kolejny piątek. 
Tym razem uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Starych Bo-
gaczowicach dowiedzą się jak 
bezproblemowo spędzić ferie 
zimowe oraz poznają podsta-
wy pierwszej pomocy. Pro-
jekt będzie trwał aż do Maja 
2020 roku. W kolejnych mie-
siącach odbędą się spotkania 
z uczniami klas z kierunków 
wojskowych, strażackich i me-
dycznych, wyjazdy dzieci do IV 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Wałbrzychu oraz zawody spor-
towe – wyjaśnia Ilona Bujalska, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w 
Starych Bogaczowicach.

(IL)

Bezpieczne ferie

W czwartkowe popołu-
dnie, 23 stycznia 2020 roku, 
w gościnnych progach re-
stauracji hotelu Maria He-
lena, odbyło się coroczne 
Spotkanie Noworoczne 
Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju.

Na spotkanie przybyło bar-
dzo wielu członków stowarzy-
szenia, a wśród zaproszonych 
gości byli: Barbara Grzegor-
czyk – prezes Spółki Uzdro-
wisko Szczawno-Jedlina S.A., 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Szczawna-Zdroju Michał 
Broda, dyrektor Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie-Zdroju 
Mirosław Kowalik, dyrektor Ze-
społu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 
Jolanta Ozimek, radna Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego Ramona 
Bukowska, radni Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju. Spotkanie 
rozpoczęła prezes TMSZ Iwo-
na Czech witając przybyłych, 
następnie - wzorem lat ubie-
głych - przedstawiła w formie 
prezentacji sprawozdanie 
z działalności towarzystwa 
w ubiegłym roku. Po przed-
stawieniu działań, w których 
udział brali członkowie TMSZ, 
organizowanych bądź współ-
organizowanych przez stowa-
rzyszenie w roku 2019, Iwona 
Czech przedstawiła harmono-
gram wydarzeń na rok 2020, 
zaznaczyła także, że rok 2020 
jest rokiem jubileuszowym ze 
względu na 40-lecie istnienia 
szczawieńskiego towarzystwa. 
Po zakończonej prezentacji, na 
ręce prezes Zarządu TMSZ Iwo-
ny Czech kwiaty i życzenia dla 
członków Towarzystwa Miło-

Noworoczne spotkanie 
miłośników Szczawna

śników Szczawna-Zdroju złożył 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju Michał Broda 
wraz z Radną Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju Agnieszką 
Pisarską.

Kolejnym punktem progra-
mu Spotkania Noworocznego, 
który poprowadził Stefan Oko-
niewski, było rozdanie nagród 
w konkursie fotogra�cznym 
„Detal w architekturze Szczaw-
na-Zdroju” ogłoszonym przez 
TMSZ na początku roku 2019. 
Miejsce pierwsze otrzymał 
Krzysztof Pytel za zdjęcie „Sym-
bole” (fotogra�a posągu Henry-
ka Wieniawskiego na tle Wieży 
Anny), drugie miejsce przypa-
dło panu Błażejowi Janikowi 
za zdjęcie „Świetlik” (wnętrze 
Pijalni Wód Mineralnych), trze-
cie miejsce otrzymała Klaudia 
Baran za zdjęcie pt. „Kolumna” 
(wejście do Pijalni Wód Mine-
ralnych), jury wyróżniło także 
fotogra�ę Bartłomieja Trajma-
na pt. „Okna” (okna sanatorium 
„Anka”). Przewidziana została 
również nagroda publiczności, 
dlatego Zarząd TMSZ zorgani-
zował wystawę pokonkursową 

i wszystkim uczestnikom spo-
tkania noworocznego przysłu-
giwała możliwość wytypowa-
nia zdjęcia, które najbardziej 
się podobało poszczególnym 
głosującym. Nagrodą publicz-
ności obdarzony został Błażej 
Janik za zdjęcie pt. „Hala Spa-
cerowa”, na którym widoczna 
jest stolarka okienna zachod-
niej ściany Hali Spacerowej. W 
trakcie głosowania na nagrodę 
publiczności zaprezentowała 
się grupa instrumentalistów 
pod kierownictwem Eugeniu-
sza Lecia, która zagrała najpięk-
niejsze kolędy, a kapelmistrz 
przedstawił historię powstania 
poszczególnych utworów.

Miłą niespodzianką dla To-
warzystwa Miłośników Szczaw-
na-Zdroju był upieczony i 
przyniesiony przez radną Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Ramo-
nę Bukowską tort z logo TMSZ. 
Radna Ramona Bukowska 
przyniosła tort z gratulacjami 
w związku z okrągłą rocznicą 
TMSZ i życzeniami na następne 
lata owocnej działalności sto-
warzyszenia.

(ICZ)
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Toaleta na targowisku

W Świebodzicach dobie-
ga końca remont kładki dla 
pieszych zlokalizowanej na 
rzece Pełcznica, łączącej ul. 
Łączną (przy budynku nr 53) 
z podwórkiem przy ul. Strze-
gomskiej 37a.

- Realizacja zadania to: 
wymiana skoordynowanego 
pomostu drewnianego na 
kompozytowy, remont po-
przecznic, remont stalowych 
dźwigarów dwuteowych wraz 
z wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego, wymiana 
skorodowanych elementów 

podwieszenia sieci uzbroje-
nia terenu, remont balustrady 
stalowej wraz z malowaniem, 
uzupełnienie ubytków i spoin 
na powierzchniach podpór. 
Modernizacja kładki zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców, przemieszczających się 
w tym miejscu. Koszt remon-
tu kładki wynosi 349 327,87 
zł brutto, a zadanie to jest w 
całości �nansowane z budże-
tu Gminy Świebodzice – mówi 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

(WP)

Remont kładki

21 stycznia 2020 r. uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Walimiu zaprosili swoje babcie i dziadków na przyjęcie z okazji 
ich święta. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu. Dla dziadków były wiersze, piosenki i tańce. Wnuki oczywiście 
przygotowały także drobne upominki i laurki. Taki dzień zawsze jest 
pełen emocji i wzruszeń, niektórym babciom pokazały się łezki w oczach. 
Wnukowie i dziadkowie udali się później na małe przyjęcie – ciasteczko, 
kawkę i herbatkę. Spotkanie zostało przygotowane przez nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu: 
Mirosławę Zbroniec, Magdalenę Ciołkowską, Beatę Szarek i Izabellę 
Woldan przy wsparciu pracowników CKiT w Walimiu.

(AM)

Dzień Babci i Dziadka

Na targowisku miejskim w 
Świebodzicach została udo-
stępniona nowa, estetyczna 
toaleta kontenerowa, która 
została s�nansowana z bu-
dżetu Gminy Świebodzice.

Do tej pory osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą 
oraz mieszkańcy korzystający 
ze świebodzickiego targowi-

ska mieli dostęp do przeno-
śnej kabiny typu Toi Toi. Nowa 
toaleta została ustawiona po 
zniszczeniu dotychczasowej 
przez wandali i składa się z 
dwóch kabin, a jedna z nich 
jest przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Wewnątrz 
każdej została zamontowana 
armatura ze stali nierdzewnej, 

w tym bezdotykowy zespół 
umywalkowy z ciepłą wodą, 
podajnikiem mydła, suszarką 
oraz zintegrowanym lustrem 
ze stali nierdzewnej. Toaleta 
wyposażona jest w elektryczne 
ogrzewanie podłogowe oraz 
automatyczny system spłuki-
wania. Posiada również system 
alarmowy w przypadku zablo-

kowania się osoby wewnątrz 
kabiny.

Dostęp do toalety będzie 
możliwy jedynie przy użyciu 
kart magnetycznych. Obecnie 
zarządca targowiska wydaje 
karty przedsiębiorcom handlu-
jącym na targowisku miejskim. 
Użytkownicy kart będą mogli 
według potrzeb udostępniać 

karty swoim klientom. Koszt 
całego zadania wyniósł 157 
552 zł. Obiektem zarządza 

spółka miejska ZGK Świebodzi-
ce Sp. z o. o.

(WP)
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KONFERANSJER
- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

R E K L AMA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

Nieodpłatna pomoc 
prawna
Mieszkańcy Gminy Jedlina-
-Zdrój mogą skorzystać z nie-
odpłatnej pomocy prawnej. 
Porady prawne udzielane są 
w każdy czwartek od godziny 
8.00 do godziny 12.00 w siedzi-
bie Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 
13 (pok. nr 16).

(KS)

Szkolenia 
komputerowe
Gmina Jedlina-Zdrój, w part-
nerstwie z Fundacją Wspiera-
nia Zrównoważonego Rozwo-
ju realizuje projekt „E-aktywni 
Mieszkańcy Gminy Jedlina-
-Zdrój”, który jest skierowany 
do mieszkańców Gminy Jedlina-
-Zdrój w wieku powyżej 25 lat. 
W ramach projektu przewiduje 
się przeszkolenie 150 osób, które 
zostaną podzielone na 12-oso-
bowe grupy. Szkolenia będą 
prowadzone przez specjalistów. 
Wniosek zakłada, że jedna oso-
ba może wziąć udział tylko w 
jednym module tematycznym. 
Przewidziano także zakup 10 
laptopów, które będą służyły 
uczestnikom szkolenia, a następ-
nie zostaną przekazane Zespo-
łowi Szkolno-Przedszkolnemu 
im. Janusza Korczaka w Jedli-
nie-Zdroju. Uczestnicy otrzyma-
ją komplet dokumentów oraz 
będą mieć zapewniony catering. 
Zgłoszenia można dokonać za 
pomocą wypełnionego formu-
larza drogą elektroniczną na ad-
res: imprezy@jedlinazdroj.eu lub 
w formie papierowej w instytu-
cjach: urzędzie miasta, ośrodku 
pomocy społecznej, szkole, cen-
trum kultury, a także w punkcie 
informacji turystycznej.

(RED)

Wydarzenie niewielkich 
rozmiarów, lecz wielkiej 
społecznej wagi prezentu-
je gościom Pałac Jedlinka 
w Jedlinie-Zdroju. Wystawa 
„Dla ciebie zginął żołnierz, 
strażak, policjant, a dla mnie 
tata” jest hołdem pamięci, 
płynącym z głębi serca gło-
sem podziękowania i po-
dziwu dla ludzi służb, bez 
poświęcenia których trudno 
wyobrazić sobie nasze życie.

Wystawa „Dla ciebie zginął 
żołnierz, strażak, policjant, a 
dla mnie tata” jest historią kil-
kanaściorga podopiecznych 
Fundacji Dorastaj z Nami i ich 
rodziców. Po raz pierwszy zapre-
zentowana została w Centrum 
Weterana Działań Poza Grani-
cami Państwa w Warszawie, w 
kwietniu 2018 r. Latem ubiegłe-

go roku wystawę pokazano w 
Galerii Na Piętrze Wałbrzyskie-
go Ośrodka Kultury, później w 
Wieży Anna w Szczawnie-Zdro-
ju, w Mieroszowskim Centrum 
Kultury, skąd „zawędrowała” do 
Pałacu Jedlinka. Czynna będzie 
przez dwa tygodnie.

- Wystawę będzie można 
zwiedzić również na Czaro-
dziejskiej Górze przy restaura-
cji „Zwolna”, w: zamku Grodno 
w Zagórzu Śląskim, Kamiennej 
Górze (Projekt Arado) i Jele-
niej Górze (Bramy- Czasu: Time 
Gate). Liczymy, że zobaczą ją 
również mieszkańcy Czarnego 
Boru. Taką propozycję złoży-
liśmy w tamtejszym Centrum 
Kultury – mówią radni powiatu 
wałbrzyskiego Łukasz Kazek i 
Jarosław Buzarewicz.

(RED)

Inspektor Psina
• Po raz drugi na głuszyckiej sce-
nie wystawiony zostanie spek-
takl teatralny „Inspektor Psina”. 
1 lutego o godz. 16.00 zapra-
szamy młodą widownię do sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry-MBP w Głuszycy na niesa-
mowite spotkanie z bohaterami 
wielu znanych baśni. Reżyse-
rem projektu jest Robert Dele-
giewicz. Na scenie zobaczymy 
aktorów z Głuszyckiej Grupy Te-
atralnej „Po godzinach”. Wstęp 
wolny. Rezerwacja miejsc pod 
numerem tel. 503 102 817 lub 
w pokoju instruktorów w siedzi-
bie CK-MBP - ul. Grunwaldzka 
26 w Głuszycy.

VIII Dyktando Miejskie
• Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, Cen-
trum Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy organizu-
je w sobotę - 29 lutego o godz. 
10.00 - VIII Dyktando Miejskie.
- Wydarzenie objęli patrona-
tem honorowym Starosta Wał-
brzyski Krzysztof Kwiatkowski 
oraz Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Do sprawdzenia swoich 
umiejętności ortogra�czno-in-
terpunkcyjnych zapraszamy 
mieszkańców Powiatu Wałbrzy-
skiego, którzy ukończyli 13 rok 
życia. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 26 lutego 2020 r. do godz. 
17.00 w siedzibie CK-MBP w 
Głuszycy przy ul. Grunwaldz-
kiej 26 oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: biblio-
teka@ckmbp.gluszyca.pl. Ilość 
miejsc jest ograniczona, a o 
uczestnictwie w dyktandzie 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej Centrum 
Kultury-MBP. Szczegółowe in-
formacje udzielane są pod nr 

tel. 512 041 027 oraz 74 84 56 
334 w. 12 – mówi Sabina Jelew-
ska, dyrektor Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

Romeo i Julia na 
Walentynki
• W dniu św. Walentego 14 lute-
go br. o godz. 19.00 zapraszamy 
do Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
w Głuszycy na sztukę „Romeo i 
Julia. Historia starsza od Szekspi-
ra” w wykonaniu aktorów Teatru 
Marlow. Scenariusz, reżyseria i 
scenogra�a: Robert Delegiewicz. 
Wstęp: 20 zł. Więcej informacji 
w Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
bliotece Publiczna w Głuszycy i 
pod nr tel. 503 102 827 w godzi-
nach pracy instytucji.

Ferie w mieście
• Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy zapraszają dzieci z 
Gminy Głuszyca w wieku 6-12 lat 
do udziału w zajęciach feryjnych 
organizowanych w dniach 10-21 
lutego br. - Podczas dwutygo-
dniowych zajęć planujemy wie-
le ciekawych zajęć, wyjazdów i 
warsztatów. Proponujemy m.in. 
zajęcia integracyjne, gry i zaba-
wy, warsztaty plastyczne i arty-
styczne, wyjazdy do teatru oraz 
wycieczki do ciekawych miejsc 
w poszukiwaniu niezapomnia-
nych przygód. W trakcie zajęć 
znajdzie się także czas na odprę-
żenie i relaks na krytej pływalni 
Del�nek. Na zakończenie ak-
tywnego czasu wypoczynku za-
prosimy wszystkie dzieci na bal 
karnawałowy. Będzie aktywnie, 
twórczo i wesoło. Zajęcia organi-
zowane w czasie tegorocznych 
ferii zimowych odbywać się 
będą w Centrum Kultury-MBP 

oraz w świetlicach wiejskich od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 10.00 do 14.00 – infor-
mują organizatorzy zimowego 
wypoczynku.

Półmaraton Szlakiem 
Riese
• 30 maja odbędzie się V edy-
cja biegu Półmaraton Szlakiem 
Riese. - Serdecznie zapraszamy 
do udziału biegaczy nie tylko z 
Głuszycy. Zapisy rozpoczną się 
już 1 lutego na stronie pomia-
rownia.pl – mówi Andrzej Ko-
lisz ze Stowarzyszenia Waligóra 
Run, k™óre jest organizatorem 
Półmaratonu Szlakiem Riese w 
Głuszycy.

Patriotyczny bieg
• 1 marca 2020 r. zapraszamy mi-
łośników aktywnego wypoczyn-
ku, młodzież i dzieci z rodzicami 
do udziału w głuszyckiej edycji 
ogólnopolskiego wydarzenia 
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Tym razem 
organizatorzy zapraszają do 
wspólnego pokonania dystansu 
o długości 5,5 km ze startem o 
godz. 12:00 sprzed kaplicy św. 
Józefa w Głuszycy. Metę zapla-
nowano przy Agroturystyce „Go-
ściniec” w Łomnicy, gdzie na każ-
dego będą czekać medale i ciepły 
posiłek. Zapisy przyjmowane są 
w pokoju instruktorów w Cen-
trum Kultury-MBP w Głuszycy 
osobiście do 7 lutego lub pod nr 
tel. 503 102 817. Opłata startowa 
wynosi 22 zł od uczestnika bie-
gu i obejmuje pakiet startowy z 
koszulką i pamiątkowym meda-
lem, ubezpieczenie OC, posiłek 
regeneracyjny. Ilość pakietów 
startowych ograniczona. Regula-
min biegu jest na stronie ckmbp.
gluszyca.pl wraz mapką trasy.

(MC)

Raport z Gminy GłuszycaPoruszająca wystawa
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Żłobek w Mieroszowie
• Miło mi poinformować, że 
Wojewoda Dolnośląski ogło-
sił wyniki konkursu Maluch+ 
2020. Nasza Gmina otrzyma 
624 0000 zł dotacji na s�nan-
sowanie utworzenia klubu 
malucha. Całkowita wartość 
projektu to 780 000,00 zł. Przed 
nami dużo intensywnej pracy, 
ale inwestycja zostanie zreali-
zowana do końca 2020 roku 
– mówi burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

Konkurs Recytatorki 
Pegazik
• Zapraszamy na eliminacje 
miejsko – gminne do XXV Dol-
nośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego Pegazik, które odbę-
dą się już 06.02.2020 r. o godz. 
10.00 w Sali Wystawowej Mie-

roszowskiego Centrum Kultu-
ry. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii będą reprezentowali 
Gminę Mieroszów w kolejnych 
etapach tego konkursu.

Wyróżnione Irysy
• Gratulacje dla Chóru Irysy 
z Gminy Mieroszów. Panie 
śpiewające w Irysach zdobyły 
wyróżnienie w IV Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Złotym 
Stoku.

Akcja Paka już 8 lutego
• Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na otwartą im-
prezę „Akcja Paka”. Spotkanie 
lotniarzy i paralotniarzy już 8 
lutego 2020 r. od godz. 10.30 w 
Hali Sportowo – Widowiskowej 
przy ul. Hożej w Mieroszowie.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

- 2 lutego 2020 odbędzie 
się zimowy rajd górski po 
polskich i czeskich Górach Su-
chych. Wymagająca trasa o 
długości 25 km, w połączeniu 
z zimową aurą na początku lu-
tego z pewnością spodoba się 
uczestnikom – mówi Igor Hof-
fman, dyrektor Mieroszow-
skiego Centrum Kultury, które 
jest organizatorem rajdu.

- Start i meta będą obok 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Głównej 10 w Sokołowsku. 
Biuro zawodów będzie dzia-
łało w dniu zawodów od go-
dziny 6.00 w usytuowanej tam 
sali gimnastycznej. Szczyty, 
m.in. Garbatka, Włostowa czy 
Ruprechticki Szpiczak zagwa-
rantują, że łatwo nie będzie 
- ponad 25 km i 1300 m prze-

Zimowa Wyrypa

głównie przez oblodzenia. Jed-
nocześnie informujemy, że na 
pewno przygotujemy dla was 
edycję letnią naszej wyrypy. 
Współorganizatorem rajdu jest 

Aktywny Wałbrzych, któremu 
dziękujemy za pomoc w orga-
nizacji oraz wsparcie meryto-
ryczne - dodaje Igor Ho�man.

(RED)

wyższenia - po drodze wiele 
stromych podejść i zejść. Trasa 
oczywiście będzie dokładnie 
oznakowana przez organiza-
torów (strzałki, taśma). Rajd 
odbędzie się w godzinach 8.00 
– 17.00, a limit czasu wynosi 9 
godzin. W pakiecie startowym 
dla uczestników będzie: mapa, 
pamiątkowy numer, kawa, 
herbata na punktach kontro-
lnych oraz ciepły posiłek na 
mecie. Dziękujemy bardzo za 
tak olbrzymie zainteresowanie 
naszą imprezą. Otrzymujemy 

bardzo dużo maili i telefonów 
związanych z naszym limitem 
400 uczestników. Zapisy za-
trzymaliśmy na poziomie 397 
ponieważ numer 400 został 
zlicytowany dla WOŚP, a dwa 
numery zostawiliśmy sobie do 
dyspozycji. Osoby zapisane, 
które nie opłaciły startowego 
nie są premiowane startem, o 
czym informowaliśmy kilka-
krotnie. Podyktowane jest to 
bezpieczeństwem, które dla 
nas jest najważniejsze. Warun-
ki w Górach Suchych są trudne, 

Victoria Świebodzice zajęła I miejsce w Noworocznym Turnieju Piłki 
Halowej o Puchar Burmistrza Mieroszowa. Gospodarze turnieju - 
Akademia Piłkarska Mieroszów – zajęli III miejsce.

(RED)

Puchar dla Victorii
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13, 

Świebodzice

SKUP 
MIESZKAŃ 
 ZA GOTÓWKĘ

531 769 018

609 456 967

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Do lat 90-tych XX wieku Wałbrzych 
był jednym z najsilniejszych ośrodków 
piłki nożnej na Dolnym Śląsku. Zagłę-
bie i Górnik mają na koncie po 6 sezo-
nów w ekstraklasie, ekipa z Białego Ka-
mienia zajęła nawet 3 miejsce i grała w 
Pucharze UEFA, a juniorzy z Nowego 
Miasta dwukrotnie byli mistrzami Pol-
ski. Kluby spod Chełmca wychowały 
wielu reprezentantów Polski i to wła-
śnie szkolenie młodzieży było ich wi-
zytówką. Ale w Wałbrzychu działało 
wtedy więcej klubów, które miały sek-
cje piłki nożnej. Były to między innymi: 
Victoria, Czarni, Koksochemia, Budrol, 
Semafor. Likwidacja kopalń i upa-
dek przemysłu ciężkiego sprawiły, że 
kluby straciły możnych mecenasów, 
którzy utrzymywali nie tylko trenerów 
i zawodników, ale także bazę sporto-
wą. Codziennością stały się wycofania 
drużyn z rozgrywek oraz likwidacje 
sekcji i klubów. Sytuacji nie uzdrowi-
ła fuzja największych klubów, czyli 
Górnika i Zagłębia, z których powstał 
Klub Piłkarski Wałbrzych. Chwilowe 
wzloty i awanse do II ligi były jaskół-
kami, które wiosny nie uczyniły. Dziś 
jedynym piłkarskim reprezentantem 
Wałbrzycha na szczeblu centralnym 
jest AZS PWSZ Wałbrzych, który od 
kilku lat z powodzeniem rywalizuje w 
kobiecej ekstraklasie. Za to męskie ze-
społy seniorów, w liczbie aż czterech, 
rywalizują w klasie A, czyli na 7 pozio-
mie rozgrywek. W tym sezonie znalazł 
się tam także Górnik, który jeszcze 5 
lat temu występował w II lidze, a w po-
przednich rozgrywkach bez problemu 
utrzymał się w IV lidze. Przymusowa 
degradacja związana była oczywiście 
z brakiem pieniędzy.

Przed dwoma tygodniami pojawił 
się jednak jakiś promyk nadziei na 
lepszą przyszłość. Trzy kluby, korzy-
stające ze zrujnowanego stadionu 
w dzielnicy Nowe Miasto, podpisały 
porozumienie z Gminą Wałbrzych i 
miejską spółką zarządzającą obiek-

tami sportowymi, którego celem ma 
być modernizacja obiektu, na którym 
Górnika w ekstraklasie dopingowało 
jednorazowo nawet 45 tysięcy wi-
dzów. Prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, który był jednym z sygnata-
riuszem tej umowy, zwraca uwagę na 
jeszcze jeden jej aspekt.

- Być może dużo ważniejszym 
elementem tego porozumienia jest 
dowód na integrację środowiska pił-
karskiego w Wałbrzychu, do czego 
namawiam od lat. Naszego miasta 
nie stać na wspieranie aktywności na 
wysokim poziomie w kilku środowi-
skach piłkarskich. Integracja pozwoli 
uniknąć rozproszenia wałbrzyskich 
talentów oraz środków materialnych 
– podkreśla prezydent miasta.

Biorąc pod uwagę fakt, że dla 
wszystkich męskich klubów piłkar-
skich w Wałbrzychu od lat głównym 
źródłem dochodu są dotacje z budże-
tu miasta, integracja klubów wydaje 
się jedynym sposobem na wyjście z 
marazmu i 7 ligi. Ale Czesław Grzesiak 
- prezes niedawnego drugoligowca, 
czyli Górnika – nie jest optymistą.

- Muszę z przykrością powiedzieć, 
że łatwiej nam będzie odbudować 
stadion na Nowym Mieście niż do-
prowadzić do integracji wałbrzyskich 
klubów na takim poziomie, by naj-
zdolniejsza młodzież tra�ała do klubu, 
w którym będzie miała na miejscu 
zapewniony rozwój na najwyższym 
poziomie i nie musiała szukać takich 
możliwości poza Wałbrzychem. Po-
dejmowaliśmy takie działania, ale nie 
udało się nam dojść do porozumienia 
– mówi prezes Górnika.

Czas pokaże, czy akcja „Razem dla 
stadionu Nowe Miasto” będzie iskier-
ką, która rozbudzi serca i umysły dzia-
łaczy oraz kibiców, czy raczej kolejną 
zmarnowaną szansą na zbudowanie 
silnego ośrodka piłkarskiego w Wał-
brzychu.

Robert Radczak

Czas na rewanż
• W XX kolejce I ligi koszykarzy Biofarm 
Basket Poznań pokonał po dogryw-
ce Górnika Trans.eu Wałbrzych 83:80 
(28:27, 11:14, 20:15, 14:17, d. 10:7). 
Punkty dla Górnika  zdobywali: Da-
mian Pieloch 17, Krzysztof Jakóbczyk 
12, Damian Cechnik 9, Rafał Glapiński 
9, Grzegorz Kulka 8, Kamil Zywert 7, 
Marcin Wróbel 7, Damian Durski 4, Ka-
rol Kamiński 4, Maciej Koperski 3 (1), 
Bartłomiej Ratajczak. Następny mecz 
wałbrzyszanie rozegrają 2 lutego o 
godz. 16.30. W hali Aqua-Zdrój będą 
podejmowali Księżaka Łowicz.

Derby dla Szczawna
• W III lidze koszykarzy, w I kolejce roz-
grywek o miejsca 1-8 Górnik Trans.
eu II Wałbrzych przegrał ze Śląskiem 
II Wrocław 60:69 (20:22, 10:16, 10:20, 
20:11). Punkty dla Górnika zadobyli: 
Mateusz Podejko 22, Marcin Jeziorow-
ski 15, Maciej Krzymiński 12, Mateusz 
Stankiewicz 4, Kamil Matusik 3, Maciej 
Szymański 2, Kuba Niziński 2, Tomasz 
Woźniak, Juliusz Kalinowski, Kacper 
Rejek. Następny mecz rezerwy Górni-
ka rozegrają 1 lutego we Wrocławiu z 
WKK. A I kolejce rozgrywek o miejsca 
9-15 MKS Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój pokonał IgnerHome Polonia 
Świdnica 88:82 (21:18, 23:20, 24:23, 
20:21). Punkty dla MKS Mazbud Basket 
zdobyli: Paweł Piros 28, Adam Adra-
nowicz 17, Mateusz Myślak 12, Adrian 
Stochmiałek 10, Michał Kaczuga 9, 
Przemysław Olszewski 7, Oskar Pawli-
kowski 4, Mateusz Pilarczyk 1, Alan Sto-
chmiałek, Maksymilian Karwik, Patryk 
Kowalski. Następny mecz MKS Mazbud 
Basket rozegra 1 lutego o godz. 17.30. 
W hali przy ul. Słonecznej 1a w Szczaw-
nie-Zdrój będzie podejmował WSTK 
Wschowa.

Gonią lidera
• W spotkaniu XVI kolejki grupy 4 II 
ligi siatkarzy MKS Olavia Oława uległa 
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 1:3 (25:21, 
17:25, 20:25, 22:25). MKS Aqua-Zdrój 

zagrał w składzie: Szczygielski, Nowak, 
Redyk, Gawryś, Leński, Kulik, Zieliński 
(libero) oraz Dereń, Pizuński, Laskow-
ski, Sroka. Następny mecz wałbrzy-
szanie rozegrają 1 lutego w Bielawie z 
Bielawianką.

Przerwana seria
• MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
przegrał z Sokołem Radzionków 0:3 
(22:25, 20:25, 16:25) w meczu XIV ko-
lejki II ligi siatkarek. Chełmiec zagrał w 
składzie: Natalia Gezella, Aleksandra 
Druciak, Julia Rzeczycka, Paulina So-
bolewska, Karolina Olczyk, Aleksandra 
Małodobra, Katarzyna Bojko (libero). 
W następny meczu, który zostanie ro-
zegrany 1 lutego o godz. 17.00 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Chełmiec Wo-
dociągi będzie podejmował SMS PZPS 
II Szczyrk.

Wałbrzyszanki w finale
• AZS PWSZ Wałbrzych pewnie awan-
sował do �nałów Akademickich 
Mistrzostw Polski w Halowej Piłce 
Nożnej Kobiet. Ekipa AZS PWSZ Wał-
brzych w pierwszych dwóch meczach 
grupy F pokonała UJK Kielce 8:1 
(bramki: Ewa Cieśla 4, Klaudia Fabo-
va 2, Anita Turkiewicz 2) i UM Lublin 
7:0 (bramki: Marcjanna Zawadzka 4, 
Jagoda Szewczuk 2, Monika Kędzier-
ska). Tym samym przed ostatnią se-
rią spotkań wałbrzyszanki zapewniły 
sobie awans do kolejnej rundy. Nasz 
zespół rozpoczął sobotnie zmagania 
ostatnim meczem w grupie F, w któ-
rym pokonał PL Lublin aż 9:0 (bram-
ki: Anita Turkiewicz 3, Jagoda Szew-
czuk, Marcjanna Zawadzka, Karolina 
Ostrowska, Monika Kędzierska, Ewa 
Cieśla, Oliwia Rapacka) i z kompletem 
zwycięstw awansował z pierwszego 
miejsca do kolejnej fazy. W grupie Y 
dobra passa PWSZ Wałbrzych trwała 
nadal i również tu nasze akademiczki 
nie miały sobie równych, wygrywając 
z UJD Częstochowa 6:0 (bramki: Mar-
cjanna Zawadzka 2, Klaudia Fabova, 
Karolina Ostrowska, Julita Głąb, Mo-

nika Kędzierska) i z UJ Kraków 1:0 (gol 
Oliwii Rapackiej). Pierwsze miejsce 
oznaczało awans do pół�nału turnieju 
w Krakowie. W ostatnim dniu zmagań 
nasze dziewczyny przegrały w pół-
�nale z UEK Kraków 0:2, ale poweto-
wały sobie tę porażkę wygraną 7:2 z 
PWSZ Tarnów (gole: Oliwia Rapacka 
2, Klaudia Fabova, Monika Kędzierska, 
Karolina Ostrowska, Jagoda Szewczuk, 
Anita Turkiewicz) w meczu o trzecie 
miejsce i w dobrych humorach mogły 
się udać w podróż powrotną. Dodatko-
wo nagrodę dla najlepszej bramkarki 
turnieju otrzymała Jagoda Sapor.
Skład PWSZ Wałbrzych: Jagoda Sa-
por, Jagoda Szewczuk, Marcjanna Za-
wadzka, Anita Bosak, Anita Turkiewicz, 
Monika Kędzierska, Ewa Cieśla, Oliwia 
Rapacka, Julita Głąb, Klaudia Fabova, 
Karolina Ostrowska, trener: Kamil Ja-
siński.
Turniej �nałowy, do którego awanso-
wało 8 najwyżej sklasy�kowanych w 
Krakowie zespołów, zostanie rozegra-
ny w dniach 20.-23.02. w Poznaniu. 

Bieg Gwarków
• Uruchomiony jest link do zapisów na 
wyjątkowy, wyczekiwany XXXVII Bieg 
Gwarków. Przygotowujemy dla Was 
fantastyczną imprezę, będziemy bie-
gać na trasach wokół Przełęczy Jugow-
skiej i Wielkiej Sowy. Na dwóch dystan-
sach na malowniczych Sowiogórskich 
Trasach Narciarstwa Biegowego:
– 10 km – Bieg Memoriałowy Józefa 
Pawlika, open kobiet i mężczyzn
– 20 km – Bieg Główny, open kobiet i 
mężczyzn.
Zajmujcie swoje miejsca! Wpisowe za 
udział w biegu wynosi:
– 70 zł – od 01.01.2020 do 08.02.2019 
(do godz. 23:59)
– 100 zł w dniu zawodów (09.02.2020).
Widzimy się 9 lutego 2020 roku. Śledź-
cie dalsze komunikaty. Zapisy przez 
Datasport: https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php – zachęcają 
organizatorzy XXXVII Bieg Gwarków.

(RED)

Sportowy raportSkazani na 7 ligę?
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znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kowalowa w gminie 
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena 
70 tys. zł

Sprzedam nieruchomość zabudo-
waną domem jednorodzinnym o 
pow. użytkowej 141 m2 na działce 
o pow. 1500 m2 w miejscowości 
Kowalowa w gminie Mieroszów. 
Cena 110 tys. zł

Pilnie poszukuję mieszkania w 
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w 
dzielnicy Rusinowa o pow. do 
60m2, dwa pokoje z łazienką i 
kuchnią. Warunek: ogrzewanie 
gazowe i tylko wysoki parter. Cena 
do 120 tys. zł

Pilnie poszukuje mieszkania w 
Głuszycy, minimum dwa pokoje, 
łazienka, standard do zamieszka-
nia. Cena do 70 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 tys.zł

Sprzedam dom o przeznaczeniu 
usługowo- mieszkalnym w Wali-
miu. 220 m2, działka 800 m2. Cena 
370 tys. zł.

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

USŁUGI

(9) Hydraulik, instalacje co, 
wodno – kanalizacyjne, ga-
zowe, montaż kominów. Tel. 
506 206 102

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981.

(12) Hydraulik - instalacje c.o, wod-
no - kanalizacyjne, gazowe kotły 
c.o. Tel. 506 754 379

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533

(1) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - 
w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI

(1) Super okazja! Uzbrojone dział-
ki budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

PRACA

(1) Osoby niepełnosprawne. Pa-
kowanie. 2 zmiany. Wałbrzych. 
606 829 141

(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 
725 248 935 

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

KUPIĘ

(14) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel: 
604-574-501.

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

NOWE MIASTO  72m2 3pokoje z 
dużym ogrodem 2 balkony wysoki 
standard !  cena249tys  Tel do kon-
taktu 535-416-014 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN-MS-1020

STARY ZDRÓJ ( boczna ulica 
)2pok 2piętro 55m2  rozkładowe, 
cena  120tys zł   tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1060

BIAŁY KAMIEŃ  2 pokoje parter 
cena 65tys zł  tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 549 
PODGÓRZE  2pokoje, 77m2 2pie-
tro cena 108tys zł  tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1076
BIAŁY KAMIEŃ  2 pokoje, 41,60m2, 
parter, cena 79tys zł  tel do kontak-
tu 792-549-757  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1074 
SOBIĘCIN  2 pokoje, 29,71m2, par-
ter, cena 69tys zł  tel do kontaktu 
792-549-757  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1094
BIAŁY KAMIEŃ  1 pokój, 32,74m2, 
3 piętro, gotowe do zamieszkania, 
cena 118tys zł  
tel do kontaktu 792-549-757, ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN- MS- 979
SZCZAWNO-ZDRÓJ,  4 pokoje, 
72,25m2, 2 piętro, kamienica, 
cena 189tys zł  tel do kontaktu 
792-549-757, oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS-1089

Rynek 14 

58-160 Świebodzice

Tel. 515-732-255

Lokal handlowo-usługowy 52 m2, 
wejście z ulicy, Osiedle Piastowskie 
Świebodzice czynsz 1000 zł, tel. 
515-732-255
Mieszkanie Świebodzice centrum, 
2 pokoje, 55 m2, cena 129 000 zł, 
tel.  515-732-255
Działki budowlane Szymanów 30 
zł m2, tel. 515-732-255
Działka budowlana Cieszów, 
uzbrojona, powierzchnia 933m2, 
cena: 88 600 zł, tel. 515-732-255
Dom stan surowy zamknięty Stare 
Bogaczowice, 150 m2, tel. 515-
732-255

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl
Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w 
tym pow. biurowa-mieszkalna 60 
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł 
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS – 4052 – Jedlina – Zdrój, 
Restauracja, lokal, 147 m2, działka 
2400 m2, cena 339 tys. Tel. 883 
334 486.
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486
MS – 4072 – Nowe Miasto, 108 m2, 
3 pokoje, do wprowadzenia, cena 
209 tys. Tel. 883 334 486

MS – 4065- Piaskowa Góra 2 
pokoje, jasna kuchnia, 1 piętro w 
4 -piętrowym bloku, cena 139 tys. 
Tel. 883 34 481
MS – 4068- Biały Kamień 41m2, 
spokojna okolica, ogródek, cena 
92 tys. Tel. 883 334 481
MS – 4074 – Podzamcze 2 pokoje 
duży balkon, 35,50 m2, 3 piętro w 
7-piętrowym bloku, cena 129 tys. 
Tel. 883 334 486
MS- 4079 – Boguszów- Gorce, 38,5 
m2, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie, 
cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3979 – Szczawno – Zdrój, 
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2, 
do wprowadzenia, cena 272 tys. 
Tel. 883 334 481
MS- 4062- Piaskowa Góra, 2 pok. po 
kapitalnym remoncie, 41 m2, par-
ter, cena 175 tys. Tel. 883 334 481.
MS – 4075 – Piaskowa Góra, 4 po-
koje, 57m2, parter, do wprowadze-
nia, cena 220 tys. Tel. 883 334 481.
MS – 4001 – Podzamcze, 3 pokoje 68 
m2, cena 179 tys. Tel. 883 334 481.
MD – 4056 – Dom Świebodzice 
Centrum, 400 m2, działka 1500 
m2, cena 549 tys. Tel. 883 334 486.
DO WYNAJĘCIA - Oferujemy 
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 – 
pokojowe położone w dzielnicy 
Piaskowa Góra. Kwota najmu od 
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!
DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Grodz-
ka, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro w 4, 
dobry stan, cena 138.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, ul. 
Sienkiewicza, 2 pokoje, 40.5m2 ( po 
podłodze 50m2), 2 piętro,  bardzo 
dobry stan, c.o. gazowe, cena 
160.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE - 
KUŹNICE, 2 pokoje, 41m2, parter, 
bardzo dobry stan techniczny, 
ogrzewanie gazowe, cena 105.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi, 
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan, 
działka 1614m2 cena 450.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Wolności, 39,5m2, 2 piętro, bardzo 
dobry stan, ogrzewanie gazowe, 
cena 139.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, 
obiekt/dom, 414m2, parter + 1 pię-
tro i poddasze,  do odnowienia, c.o. 
gazowe cena 196.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – STARE BOGACZOWI-
CE – DZIAŁKA ROLNA, 12,7ha, 
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DO 
WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki, 
83m2, parter z wejściem od ulicy, 

C.O. gazowe, cena 2.800zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE DO WY-
NAJĘCIA, połowa lokalu biurowego 
przy biurze nieruchomości, wysoki 
standard, cena 1100zł z wszyst-
kimi opłatami, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd 
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena 
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 
2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie   
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro. 
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszka-
nie z balkonem, piękną werandą i 
ogrodem  89m2, 3 pokoje, aneks 
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe 
piece.  Cena: 250 000 zł,  (nr:118) - 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM 
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM, 
200m2,  2 niezależne mieszkania, 
warsztat, garaż, Cena: 259 000zł 
(nr:2496)  - (74) 666 66 06,  (74) 
843 33 33
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, 
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-
wanie gazowe,  cena: 187 000 zł  
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-
kowy (była apteka),  pow.120m2, 
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż: 
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-
wy w ścisłym centrum, powierzch-
ni 118 m2, witryna, zaplecze, 
dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 
2500 zł (nr: 2545)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33
BON – PONIATÓW,  Piętrowy DOM 
NA WYNAJEM z wyposażeniem 
nieopodal Strefy Ekonomicznej 
, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2 
Cena: 2 980zł   (nr: 2540)  (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
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modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON - dom wolnostojący o po-
wierzchni 700 m2 w Starych Boga-
czowicach . Cena 500 000 zł (2229), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33, 
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE  na sprzedaż 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,   
Cena: 159 000  zł,   ( nr: 2581)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, mieszkanie z 
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna 
kuchnia w zabudowie, 2 pokoje, 
ogrzewanie miejskie,  cena: 185 
000 zł  (nr:2583) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO:mieszkanie  
3 pokoje, jasna kuchnia łazienka z 
wc pow.64 m2, . Cena  119 000 zł 
(nr:2582) (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON –PODZAMCZE, mieszkanie 
z balkonem, 39m2, 2 piętro, 2 
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc 
, ogrzewanie miejskie,  cena: 136 
000 zł  (nr:2595) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO: mieszkanie 
o pow. 28 m 2 , na 3 piętrze ,jeden 
pokój, kuchnia, łazienka z wc .Cena 
75 000 zł (nr:2588) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06.
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2592)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o 
pow 190 m2, Działka 490 m2.5 
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki, 
do remontu  cena: 498 000 zł  
(nr:2601) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 
balkonem, 49,8m2, 2 pokoje,jasna 
kuchnia, łazienka, wc , ogrzewanie 
miejskie, po kapitalnym remoncie,  
cena: 169 000 zł  (nr:2602) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

Głuszyca ul. Kłodzka 8 
tel.882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk.pl

www.zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 
Sprzedam dwie przyległe do siebie 
działki budowlano- rekreacyjne w 
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej 
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja! 
Cena 100 tys. zł. 
Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 
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Chcesz rozszerzyć swoją działal-
ność albo kupić maszyny? Potrzebu-
jesz środków na inwestycje w nowe 
kadry? Z pewnością pomyślisz o 
banku. W ofercie banków znajdziesz: 
kredyty gotówkowe, inwestycyjne, 
pożyczki gotówkowe. Jednak wybór 
odpowiedniej formy kredytowania 
nie zawsze należy do najprostszych. 
Dlatego sprawdź, jaki kredyt będzie 
najlepszy dla Twojego biznesu. 

Pamiętaj, że nie wszystkie fi rmy, 
szczególnie na początku działalno-
ści mogą liczyć na kredyt "od ręki". 
Banki wymagają historii kredytowej, 
określonego poziomu obrotów itp. 
A co w  przypadku gdy dopiero roz-
poczynasz działalność, albo gdy w 
ostatnim czasie wykazałeś stratę 
lub chcesz spłacić zaległość w ZUS 
lub urzędzie skarbowym? 

Na te pytania znajdziesz odpo-
wiedź w naszym biurze kredytowym 
- Fines Operator Bankowy, które już 
od ponad 13 lat z sukcesami pomaga 
lokalnym przedsiębiorcom w fi nan-
sowaniu. Jesteśmy placówką fran-
czyzową największego polskiego 
Operatora Bankowego - Fines S.A. 
W naszej ofercie posiadamy kredyty 

wielu banków, dzięki czemu, możemy 
znaleźć rozwiązanie dostosowane 
do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Porównamy dla Ciebie kredyt ob-
rotowy i  kredyt inwestycyjny, które 
należą do najpopularniejszych wśród 
przedsiębiorców form fi nansowania. 
Zanim podejmiesz decyzję związaną 
z kredytem dla swojej fi rmy, koniecz-
nie sprawdź, czym się różnią i jak je 
wykorzystać w najlepszy sposób. 

Przewagą naszego biura jest 
fakt, że w jednym miejscu możesz 
poznać oferty wielu wiodących ban-
ków a także fi rm pozabankowych. 
Nasi doradcy są mobilni, dlatego 
możemy spotkać się zarówno w na-
szym biurze, Twojej fi rmie lub innym 
dowolnym miejscu. Wiemy, że czas 
przedsiębiorcy jest na „wagę złota” 
dlatego nasz doradca bezpłatnie 
przeanalizuje Twoją bieżącą sytu-
ację, pomoże skompletować doku-
menty i zajmie się wszelkimi formal-
nościami. 

Nasza oferta obejmuje kredyt 
do 550 tys. zł na maksymalnie 12 lat, 
kredyt samochodowy na specjalnych 
warunkach a także najprostsze i naj-
szybsze pożyczki pozabankowe do 

20 tys zł, do załatwienia których wy-
starczy dowód osobisty i numer NIP. 
Pożyczki pozabankowe cieszą się 
dużym zainteresowaniem, przede 
wszystkim z  uwagi na szybkość 
realizacji i brak wymogu przedsta-
wiania żadnych dokumentów docho-
dowych i zaświadczeń. Są dostępne 
dla przedsiębiorców od 1 dnia pro-
wadzenia działalności. Klient zwykle 
w ciągu godziny ma pieniądze na 
swoim koncie. To niezmiernie ważne 
dla utrzymania płynności fi nanso-
wej  i prawidłowego funkcjonowania 
biznesu. Jesteśmy w stanie zapro-
ponować konkretne oferty już przy 
pierwszym kontakcie.

Zapraszamy do naszych placówek 
w Wałbrzychu:

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) 
tel. 74 666 88 99

ul. Broniewskiego 69 (obok baru 
Małgosia) tel. 74 663 80 30

Znajdziesz nas także na Facebooku 

Kredyty dla przedsiębiorców


